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Head tallinlased!
Järgnevatel lehekülgedel toome teieni nii sõnades kui ka arvude keeles kokkuvõtte
Tallinna linna olulisematest ettevõtmistest ja tegevustest möödunud aastal. Tallinna
linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on justkui pilguheit linna
lähiajalukku, mis sisaldab nii rõõmu kordaminekutest ja saavutatust, kui ka tõdemust,
et kuigi elus tuleb ette ootamatusi, siis on visaduse, järjepidevuse, kohandumisvõime,
paindlikkuse ning ühise koostöötahte abil võimalik ületada ka suurimad raskused.
Mõistetavalt ei olnud möödunud aasta tavapärane, nii nagu ei ole seda paraku ka
käesolev aasta. COVID-19 levik ja sellega kaasnenud ülemaailmne pandeemia tõi
kaasa palju senitundmatut, ettenägematusi ja nõudis kõigilt kiiret reageerimist ning
kohanemist pidevalt muutuvas olukorras. Usun siiski, et Tallinna linn sai ja saab ka
edaspidi taolistes keerulistes oludes edukalt hakkama ning ühiselt kogetu ja koos
ületatud raskused pigem lähendavad linlasi kogukonnana.
Kogu linnaorganisatsioon tegi eelmisel aastal suuri jõupingutusi selleks, et tagada linlastele katkematult vajalike teenuste
osutamine, pakkuda tuge raskustesse sattunutele ja abivajajatele ning toetada erinevate meetmetega ka linna
ettevõtlussektori toimetulekut ja jätkusuutlikkust. Püüdsime olla paindlikud ja jooksvalt kohaneda vastavalt muutuvatele
oludele. Siinkohal siis ka mõned näited eelmisel aastal kordaläinust.
Linna haiglad, keda pandeemia tabas eriti teravalt, suutsid epidemioloogilise olukorraga kiiresti kohaneda ja luua
haiglates selleks vajalikud eritingimused. Patsientidele teenuse kättesaadavuse tagamiseks võeti uue teenusena kasutusele
kaugvastuvõtud ja -visiidid, mis andis võimaluse nii patsientidele kui tervishoiutöötajatele võimalikult palju jätkata
plaanilise ambulatoorse tööga. Olukorra leevendumisel taastasid haiglad operatiivselt oma tavapärase töö ja suutsid täita
ka aastaks kavandatud lepingujärgse ravimahu kohustuse.
Seoses vajadusega rakendada distantsõpet muutus oluliselt igapäevane töö- ja õppekorraldus linna koolides. Kvaliteetse
hariduse tagamine kujunenud olukorras oli linna haridussüsteemile suur väljakutse, kuid tänu linnaorganisatsiooni kiirele
reageerimisele suudeti koolid ning õpilased varustada kaugõppeks vajaliku riist- ja tarkvaraga. Distantsõppe korraldusel
tuli appi ka linna raamatukogu, kes pakkus selleks mitmeid toetavaid teenuseid, nii näiteks abistasid raamatukoguhoidjad
õpilasi koolitööde tegemisel ning õpetajate toetuseks ja distantsõppe vaheldusrikkamaks muutmiseks pakuti ka
veebiraamatukogutunde. Koolide toitlustuspartneritega ühiselt pakuti soovijatele võimalust koolitoidu asendusena saada
koolist nädala varuga toidupakke. Turvalisuse tagamiseks varustati koolipersonal vajalike isikukaitsevahenditega ning
koolide sissepääsud termokaameratega jpm. Ka paljud linna asutuste huviringid ja muud linlastele mõeldud teenused
muutusid ajutiselt suuresti veebipõhiseks ning leevendust andnud suveperioodil osutati teenuseid ettenähtud korras
hajutatult ja väiksematele gruppidele.
Ka lasteaiateenuse kättesaadavus oli Tallinnas tagatud kogu viiruse leviku perioodi vältel, seejuures vabastati kõik
munitsipaallasteaedade lapsevanemad kevadise eriolukorra perioodil lasteaia kohatasu maksmisest ning samuti maksti
täiendavat toetust eralasteaia või hoiuteenust kasutavatele linlastele. 2020. aasta sügisest vabastati lasteaia kohatasust
lisaks vähekindlustatud perede lastele ja alates pere kolmandast lapsest ka hariduslike erivajadustega lapsed. 2020. aasta
sügisest alustati ka eralasteaedades käivate Tallinna laste toidukulu katmist.
Pandeemiast tingituna jäi 2020. aastal ära küll suur osa kavandatud kultuuri-, spordi- ja meelelahutussündmustest,
koolitustest ja konverentsidest, samas õnnestus osa neist siiski korraldada veebipõhisena, sh esmakordselt virtuaalsena
korraldatud suursündmused Maijooks ja Tallinna Sügisjooks, kus osales 11 tuhat jooksusõpra üle maailma. Talveperioodil
loodi linlastele rõõmsa jõulumeeleolu loomiseks üle linna pea 400 atraktiivset ja meeleolukat valgusinstallatsiooni ning
detsembris avati Tallinna Lauluväljaku territooriumil jõulupark, mis koondas endas valgustatud Mere allee, koostöös
Riigimetsa Majandamise Keskusega valminud jõulumetsa ning erapartneri korraldatud valgusfiguuride festivali
„Võlumaa“.
Pandeemia tõttu kannatada saanud turismi- ja sellega seotud teenindussektori olukorra leevendamiseks, eelkõige Tallinna
Kesklinna ja vanalinna piirkonnas, rakendas linn nende valdkondade koostööpartneritele erinevaid toetusmeetmeid,
vähendades linnavara üüri- ja kasutustasusid ning leevendades lepingu- ja maksetingimusi. Anti ka reklaamimaksu
soodustusi ning hüvitati osaliselt toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste pöördumatud kulud. Samuti
jätkas linn sporditegevuse toetuse maksmist klubidele ja spordiorganisatsioonid vabastati linna spordirajatiste
kasutustasude maksmisest. Linn pakkus toetusmeetmena tasuta ettevõtlus- ja tööalast nõustamist ning osutas
mitmekülgset sotsiaalabi inimestele, kes olid töötuks jäädes sattunud ajutistesse majandusraskustesse.
Olgugi, et viiruse levikust ja eriolukorrast tingituna vähenes igapäevaselt ühistranspordi kasutajate arv, panustas linna
transpordiettevõte sõitjate jätkuvasse turvalisse teenindamisse, tihendades olemasolevaid bussiliine, suurendades veeremi
puhastussagedust ja tagades veeremi sõitjatesalongi igapäevase desinfitseerimise. 2020. aastal panustati muu hulgas ka
veeremi ajakohastamisse, 2020. aasta teises pooles jõudsid Tallinna ühistranspordivõrku esimesed
100 keskkonnasõbralikku gaasibussi.
Hoolimata pingelisest olukorrast püüdis linn siiski jätkata aastaks kavandatud oluliste arendustegevustega. Nii renoveeriti
näiteks Tallinna Tondi Kooli ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoone, Päevakeskus Käo, Tallinna Botaanikaaia Palmimaja
ja Salme Kultuurikeskus, valmis Tallinna Linnateatri Suur-Sõjamäel dekoratsioonide lao- ja tootmishoone. Jätkusid ka
ulatuslikud teeremondid, suuremaid töid teostati Tähetorni tänaval, Pirita teel ja Viljandi maanteel. Linna lähiaastate
suurprojekt on Tallinna Haigla rajamine, mille ettevalmistamiseks viidi läbi tulevase haigla asukoha ning lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek ja alustati haigla peakorpuse meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamist. Korrastati
linna parke ja haljasalasid, teostati remonttöid linna asutustes jpm.

Rõõmu teeb, et Tallinn valiti intelligentsete kogukondade foorumi poolt 2020. aasta maailma intelligentseimaks
kogukonnaks. Tänaseks on Tallinn seitsme intelligentseima kogukonna hulka tulnud kokku juba kuuel korral, sh on
märkimisväärne, et Tallinn oli käesoleval aastal mitmesajast kandidaadist ainus Euroopa linn Austraalia, Ühendriikide ja
Kanada kogukondade seas, mis jõudis seitsme, lõppvalikusse pääsenud kogukonna hulka.
Tallinn on ka jätkuvalt tulevikku vaatav linn. Eelmise aasta detsembriks valmis ja kinnitati linna arengustrateegia „Tallinn
2035“, milles on määratud linna strateegilised sihid ning olulisemad tegevussuunad aastani 2035 ja esmakordselt on
selgelt sõnastatud linna pikaajaline strateegiline visioon - Tallinn on kvaliteetse linnaruumiga roheline maailmalinn, kus
põimuvad rohe- ja digiinnovatsioon, elanikud tunnevad oma kodukandiga sidet ja teevad seda ka ise mõnusamaks. See
ühtne tulevikuplaan sündis tuhandete linlaste kaasabil, kogukondi ja organisatsioone kaasates, teadlaste hinnanguid ja
soovitusi arvestades ning on edaspidi peamiseks aluseks linna arengu kavandamisel ja teejuhiks linna tegevusplaanide
koostamisel.
Linna arengu kavandamisel linlaste kaasamiseks algatas Tallinn 2020. aastal esmakordselt kaasava eelarve projekti, mis
võimaldas kõigil linna elanikel 2021. aastaks esitada oma kogukonna või asumi arendamiseks meelepäraseid
projektiideid. Linnaositi korraldati kaasava eelarve projektide ideekorje ning avalikkusele tutvustati lõppvooru pääsenud
ideid. Kaasava eelarve kogumahuks 2021. aastal on 800 tuhat eurot, mille arvelt saab igas linnaosas teoks 1-2 avalikul
hääletusel parimaks tunnistatud projekti.
Usun, et järgnevatel lehekülgedel põhjalikult kirjeldatud linna, linna asutuste ja linnale kuuluvate eraõiguslike juriidiliste
isikute eelmise aasta rohked väljakutsed ja saavutused, arendusprojektid ja uuenduslikud ettevõtmised, tulevikuplaanid
ning püüdlused on põnev ja väärt lugemine igaühele. Siin kirja pandu sisendab kindlustunnet, et Tallinn saab jätkuvalt
hästi hakkama ja panustab pühendunult laiapõhjalise kaasamise toel loodud tulevikuvisiooni täitumisse.
Olge hoitud ja püsige terved!

Mihhail Kõlvart
Tallinna linnapea

1.

Tegevusaruanne

1.1.

Konsolideerimisgrupp ja linnaorganisatsioon

1.1.1 Konsolideerimisgrupp
Majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna 22 ametiasutuse ja nende 247 hallatava asutuse (edaspidi koos linn)
ning linna valitseva mõju all oleva 9 äriühingu, 12 sihtasutuse ja 1 mittetulundusühingu (edaspidi koos
konsolideerimisgrupp) 2020. aasta majandustegevuse tulemuste kohta. Joonisel 1 on esitatud ülevaade linna konsolideerimisgruppi kuuluvatest üksustest.

Linna asutused
Tallinna linn oma 269 asutusega on Eesti suurim omavalitsusüksus. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest korraldab linn oma territooriumil sotsiaalabi ja -teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamuja kommunaalmajandust, veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamist, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist,
ühistransporti ning linnatänavate korrashoidu. Samuti korraldab linn temale kuuluvate koolieelsete lasteasutuste,
põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja
hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Lisaks täidetakse muid linnale seadustega
pandud ülesandeid ja lahendatakse kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud kellegi teise pädevusse.
Tulenevalt linna pakutavate avalike teenuste laiast valikust töötavad linnasüsteemis erinevate ametialade esindajad –
lasteaiaõpetajad, koolipedagoogid, meditsiini-, sotsiaal-, kultuuri- ja sporditöötajad, heakorraspetsialistid jpt. Linna
asutuste töötajate keskmine arv on esitatud joonisel 1 ja aruande punktis 1.1.3 „Töötajaskond“.
Ülevaade linna tegevusest 2020. aastal on toodud tegevusaruande punktis 1.5 „Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest“.

Linna valitseva mõju all olevad üksused
Linna äriühingute ja sihtasutuste 2020. aasta tegevustest, majandustulemustest ning seatud eesmärkidest saab ülevaate
tegevusaruande punktis 1.6 „Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja
mittetulundusühingu tegevusest“. Konsolideerimisgrupi üksuste keskmine töötajate arv on esitatud joonisel 1 ja aruande
punktis 1.1.3 „Töötajaskond“.

Joonis 1. Linna konsolideerimisgrupp ja linna olulise mõju all olevad üksused aastal 2020

AMETIASUTUSED JA
HALLATAVAD ASUTUSED
(kokku 269)

KESKMINE
TÖÖTAJATE
ARV

Tallinna Linnavolikogu Kantselei
Tallinna Linnakantselei *
Tallinna Ettevõtlusamet

31
332
61

Tallinna turud

11

Tallinna Jäätmekeskus

28

Tallinna Energiaagentuur
Tallinna Haridusamet

4
50

LINNA VALITSEVA MÕJU
ALL OLEVAD ÜKSUSED
(kokku 22)

KESKMINE
TÖÖTAJATE
ARV

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport

1 937

Aktsiaselts Tallinna Soojus

4

Aktsiaselts Tallinna Linnahall

10

Termaki Autopargi Aktsiaselts

56

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

2 204

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

1 683

Koolid (57)

4 406

Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid

Lasteaiad (125)

3 990

Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 79

Huvikoolid (10) jt (3)
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

519
83

Kadrioru Park

75

Tallinna Botaanikaaed

47

Tallinna Kalmistud

25

Tallinna Loomaaed

207

Tallinna Kultuuriamet

16

3

Osaühing Tallinna Perearstikeskus

33

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla

669

Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

12

Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik

146

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak

15

Sihtasutus Lutreola

0

Teatri- ja kontserdiasutused (2)

153

Sihtasutus Õpilasmalev

Raamatukogu, muuseumid (2)

219

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus

Tallinna Rahvaülikool

13

Kultuurikeskused (2)

41

Tallinna Linnaarhiiv

27

Tallinna Linnavaraamet

85

Tallinna Perekonnaseisuamet

30

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

33

11

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel

11

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Sihtasutus Tallinna Televisioon

0
0

Mittetulundusühing Keskkonnateenused

Sotsiaalhoolekande asutused (8)

676

Kokku:

Spordiasutused (7)

214

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna Transpordiamet

6 922

115
48

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

122

Linnaosavalitsused (8) **

409

Saunad (2)

1

20

Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum

401
28

3

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

Tallinna Kiirabi
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

25

16

Sotsiaalhoolekande asutused (8)

272

Vaba aja ja kultuurikeskused (12)

154

OLULINE MÕJU
AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Nõmme Erahariduse Sihtasutus

Kokku:

12 941

* Sh seitse linna valdkondlikku teenistust: linna sisekontrolöri teenistus (13), linna õigusteenistus (22), linna avalike suhete teenistus (62), linna
finantsteenistus (105), linna haldusteenistus (33), linna personaliteenistus (36) ja linna infotehnoloogia teenistus (33). Sulgudes märgitud töötajate arv on
esitatud 31.12.2020 seisuga.

** Sh Haabersti Linnaosa Valitsus (38), Tallinna Kesklinna Valitsus (62), Kristiine Linnaosa Valitsus (42), Lasnamäe Linnaosa Valitsus (88),
Mustamäe Linnaosa Valitsus (45), Nõmme Linnaosa Valitsus (45), Pirita Linnaosa Valitsus (24) ja Põhja-Tallinna Valitsus (65).

6

1.1.2 Linnaorganisatsiooni juhtimine
Tallinna linna juhtorganiteks on linnavolikogu ja linnavalitsus. Tallinna Linnavolikogu valivad linna elanikud neljaks
aastaks. Tallinna Linnavolikogu 9. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Linnavolikogu koosseisus on
79 liiget (sh volikogu esimees) ja viis fraktsiooni: Keskerakonna fraktsioon (40 liiget), Reformierakonna fraktsioon
(17 liiget), Isamaa fraktsioon (5 liiget), Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (8 liiget), Eesti Konservatiivse
Rahvaerakonna fraktsioon (6 liiget) ja kolm fraktsioonivaba liiget. Linnavolikogu töötab täiskogu istungitena, samuti
komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Volikogu koosseisu kuulub 10 komisjoni: haridus- ja kultuuri-, innovatsiooni-,
keskkonna-, korra- ja tarbijakaitse-, linnamajanduse-, linnavara-, õigus-, rahandus-, revisjoni- ja sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon. Linnavolikogu asjaajamist korraldab Tallinna Linnavolikogu Kantselei.
Tallinna linna tegevjuhtkonnaks on linnavalitsus, sh linnapea ja abilinnapead. Tallinna linnavalitsuse liikmed 2020. aastal
on toodud joonisel 3. Linnavalitsus juhib linna asutuste (v.a Tallinna Linnavolikogu Kantselei) tegevust ning osaleb
aktsionäri, osaniku, asutaja ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes. Iga linnavalitsuse liige juhib temale määratud
linnaelu valdkondi. Linnavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul kord nädalas.
Linna juhtimisstruktuurist annab ülevaate alljärgnev joonis 2.
Joonis 2. Tallinna linna juhtimisstruktuur seisuga 31.12.2020.

LINNAVOLIKOGU
79 volikogu liiget, sh volikogu
esimees
10 KOMISJONI
Haridus- ja kultuurikomisjon
Innovatsioonikomisjon
Keskkonnakomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Rahanduskomisjon
Revisjonikomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Õiguskomisjon

LINNAVOLIKOGU KANTSELEI

8 LINNAOSAKOGU

LINNAVALITSUS
Linnapea
6 abilinnapead

12 AMETIT

LINNAKANTSELEI

8 LINNAOSA VALITSUST

Ettevõtlusamet
Haridusamet
Keskkonna- ja Kommunaalamet
Kultuuriamet
Linnaarhiiv
Linnavaraamet
Linnaplaneerimise amet
Munitsipaalpolitsei amet
Perekonnaseisuamet
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Spordi- ja Noorsooamet
Transpordiamet

Linnasekretär
Linnasekretäri büroo
Linnapea büroo
Abilinnapea büroo (6)

Haabersti LOV
Tallinna Kesklinna Valitsus
Kristiine LOV
Lasnamäe LOV
Mustamäe LOV
Nõmme LOV
Pirita LOV
Põhja-Tallinna Valitsus

Valdkondlikud linna teenistused:
Linna avalike suhete teenistus
Linna finantsteenistus
Linna haldusteenistus
Linna infotehnoloogia teenistus
Linna sisekontrolöri teenistus
Linna personaliteenistus
Linna õigusteenistus

(22 hallatavat asutust)

(225 hallatavat asutust)
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Joonis 3. Tallinna linnavalitsuse liikmed 2020. aastal

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus on alljärgnev:
Linnapea MIHHAIL KÕLVART
Valdkonnad: Linnapea koordineerib Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiivi ja linnaosa valitsuste
tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimus. Täidab muid ülesandeid järgmiselt:
üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhtlus riigiasutuste ja linnavolikoguga, koostöö koordineerimine
omavalitsorganisatsioonidega ja teiste omavalitsusüksustega, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ja välisriikides.
Abilinnapea EHA VÕRK
Valdkonnad: koordineerib Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid
küsimusi.
Abilinnapea KALLE KLANDORF
Valdkonnad: koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti
tegevusvaldkondi ja tegeleb nende asutuste valitsemisalasse kuuluvate küsimustega. Täidab muid ülesandeid
järgmiselt: koostöö jõustruktuuridega (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), Tallinna linna
haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine, süüteoennetuse korraldamine, suhtlus
Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.
Abilinnapea BETINA BEŠKINA
Valdkonnad: koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Tallinna Perekonnaseisuameti tegevusvaldkondi
ning tegeleb selle asutuse valitsemisalasse kuuluvate küsimustega.
Abilinnapea VADIM BELOBROVTSEV
Valdkonnad: koordineerib Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti
tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Täidab muid ülesandeid järgmiselt:
rahvussuhete ja integratsioonipoliitilised küsimused ning täidab kaasamise ja koostöö arendamisega tulenevaid kohustusi.
Abilinnapea ANDREI NOVIKOV
Valdkonnad: koordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab
nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.
Abilinnapea AIVAR RIISALU
Valdkond: Koordineerib Tallinna Ettevõtlusameti tegevusvaldkondi, sh jäätmemajandust ja korraldab selle
valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Täidab muid ülesandeid järgmiselt: targa linna ja innovatsiooni arendamisega ning
Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvad küsimused.
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1.1.3 Töötajaskond
Üldised andmed
Linna konsolideerimisgrupis (s.o linna 269-s asutuses ja 9-s äriühingus ning 12-s sihtasutuses töötas 2020. aastal ligi
19,9 tuhat töötajat. Ülevaate töötajate arvust ning töötasudest aastatel 2019 ja 2020 saab allolevast tabelist 1. Töötajate
(sh ametnike) töötasu hulka kuuluvad kõik töö tegemise eest makstavad tasud, puhkusetasud, tööandja makstav
haigushüvitis, toetused ja töösuhte lõppemisel ettenähtud hüvitised. Eraldi on esitatud muude isikute (valimiskomisjoni
liikmed, endised linnapead) ja võlaõiguslike lepingute (käsundus- ja töövõtulepingud) alusel makstud tasud.
Töötajate (sh ametnike) keskmise arvu ning töötasu arvutamisse ei ole kaasatud muude isikute ja võlaõiguslike
lepinguliste töötajate arvu ega nende tasusid. Keskmise töötasu arvutamisel on välja jäetud töötajatele makstud
seaduslikud hüvitised (haigushüvitis, töösuhte lõppemisel ettenähtud hüvitised jms). Tabelis 1 ja tabelis 2 esitatud tasud
on arvestatud sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakseta.
Tabel 1. Töötajate keskmine arv ja arvestatud töötasu (tuhandetes eurodes)
Linna asutused

Linna valitseva
mõju all olevad
üksused

Grupp kokku

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Töötasud aastas kokku (tuhandetes eurodes)

228 365

215 934

141 717

133 814

370 082

349 748

sh töötajate (k.a ametnike) töötasu
ajutiste võlaõiguslike lepingute tasu
muude isikute töötasud
Töötasud keskmise töötasu arvutamiseks (tuhandetes eurodes)
Ametipalk/põhipalk ja kokkulepitud tasu
Boonused

222 904
5 413
48
220 700
211 036
9 664

209 306
6 087
541
207 548
196 324
11 224

140 590
1 127
0
138 921
134 246
4 675

132 474
1 340
0
131 184
126 049
5 135

363 494
6 540
48
359 621
345 282
14 339

341 780
7 427
541
338 732
322 373
16 359

12 941
1 421

12 762
1 355

6 922
1 672

6 730
1 624

19 863
1 509

19 492
1 448

Töötajate keskmine arv ja töötasu (eurodes)
Töötajate (k.a ametnike) arv taandatuna täistööajale
Töötajate (k.a ametnike) keskmine töötasu

Tabelis 2 on esitatud andmed tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele aastatel 2019 ja 2020 arvestatud tasude kohta.
Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmed on volikogu ja linnavalitsuse liikmed, linna asutuste juhid, äriühingute ja
sihtasutuste juhatuste ning nõukogude liikmed.
Tabel 2. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja arvestatud tasud

Arvestatud tasud kokku (tuhandetes eurodes)
sh volikogu liikmed (79 liiget )
linnavalitsuse liikmed (7 liiget )
asutuste juhid (269 asutuse juhti )
nõukogu ja juhatuse liikmed (19 üksuse juhtkonna liikmed)*

2020

2019

12 250

12 150

618
468
9 032
2 132

570
464
8 712
2 404

* Aruandeaastal vähenes nõukogu liikmete arv ning juhatuse liikmetele maksti võrreldes 2019. aastaga väiksemas mahus
boonustasusid. Lisaks ei maksta alates 1.11.2019 enam linna äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmeks määratud
palgalisele linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmetele nõukogu liikme tasu.
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Linna asutused tööandjana
2020. aastal oli linna asutuste töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 12 941 töötajat, mis on 179 inimese võrra
enam kui 2019. aastal. Tallinna Haridusameti haldusalas kasvas töötajate keskmine arv 128 töötaja võrra, sh kasvas
töötajate arv koolides kokku 118 töötaja võrra.
Seoses uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega 1. aprillist 2013 käsitletakse ametnikena vaid avalikku võimu
teostavaid isikuid ning teisi ametiasutuse töötajaid käsitletakse töölepingute alusel töötajatena. 2020. aastal oli ametnike
keskmine arv 740, moodustades linna asutuste keskmisest töötajate üldarvust 5,7%.
Linna töötajatest 69% töötab haridusvaldkonnas (õpetajad, logopeedid, eripedagoogid jne), spordi-, noorsootöö- ja vaba
aja ning kultuurivaldkonnas 8% ning tervishoiu- ja sotsiaalse kaitse valdkonnas 11%. Muude tegevusalade töötajate
osakaal on oluliselt väiksem. Andmete käsitlus valdkonniti tugineb Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse
juhendiga kinnitatud tegevusalade loetelul. Joonisel 4 on esitatud linna töötajate struktuur aruandeaastal tegevusalade
lõikes.
Joonis 4. Linna töötajate struktuur 2020. aastal tegevusalade lõikes
T ransport ja
ettevõtlus
2%
T ervishoid
3%

ÜldKommunaalmajandus valitsemine
6%
2%

Avalik kord
1%

Keskkonnakaitse
1%
Sport,
noorsootöö ja
vaba aeg ning
kultuuriteenused
8%

Haridus
69%

Sotsiaalne
kaitse
8%

2020. aastal oli linna töötajate keskmine brutotöötasu kuus 1 421 eurot (2019: 1 355 eurot), kasv eelmise aastaga
võrreldes oli seega 4,9%. Samal ajal oli Eestis töötajate keskmine brutokuupalk 1 448 eurot (2019: 1 407 eurot), kasv
võrreldes 2019. aastaga 2,9%.
Joonis 5. Linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate üksuste töötajate keskmine brutotöötasu ühes kuus aastatel
2018-2020 (eurodes).
1 624

1 448
1 355

1 672

1 421

1 249

2018
2019
Linna asutused
Linna valitseva mõju all olevad üksused

2020

Linna valitseva mõju all olevate üksuste töötasu kasv tuleneb peamiselt tervishoiu ja transpordi töötajate palgakasvust
(vaata joonis 7).
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Fakte linna asutuste töötajate kohta
Seisuga 31.12.2020 töötas linna ametiasutustes 1 464 ja hallatavates asutustes 13 025 töötajat, sh 10 155 töötajat ehk 70%
oli hõivatud hariduse valdkonnas.
Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv on viimased aastad olnud mõõdukas kasvutrendis. Kasv on veidi suurem
olnud hallatavates asutustes.
Tabel 3. Täistööajale taandatud töötajate keskmise arvu dünaamika aastatel 2018-2020

Asutuse liik
Ametiasutus
Hallatav asutus
Hallatav haridusasutus
Kokku

Töötajate
Töötajate
Töötajate
Muutus
Muutus
keskmine arv keskmine arv keskmine arv
2018-2019 2019-2020
2018
2019
2020
1 445
2 522
8 626
12 593

1 460
2 516
8 786
12 762

1 471
2 555
8 915
12 941

1,0%
-0,2%
1,9%
1,3%

0,8%
1,6%
1,5%
1,4%

Linna asutuste töötajatest enamik (83%) on naised, samas on naiste osakaal viimasel aastal veidi (2 protsendipunkti võrra)
vähenenud. Kõige rohkem naisi töötab haridusasutustes (89% töötajatest).
Vanuseline jaotus linna asutuste töötajate hulgas ei ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud. Ligi pooled
töötajatest (46%) on vanusegrupis 41.-60. aastat. Kuni 40-aastaseid töötajaid on 30%, 61-aastaseid ja vanemaid on 24%.
61-aastaste ja vanemate töötajate osakaal on väikseim linna ametiasutustes (20%) ning suurem hallatavates asutustes
(25%). Haridusasutustes on 25% töötajatest 61-aastased ja vanemad.
Juhtide osakaal töötajate arvust on püsinud samal tasemel eelneva aastaga. Kõige suurem juhtide osakaal on
ametiasutustes (14%) ning kõige vähem on juhte haridusasutustes (5%). Võrdluseks saab tuua riigiasutuste juhtide
osakaalu, mis on 11%. Seega on Tallinna ametiasutustes juhtide osakaal veidi kõrgem kui riigiasutustes.
Naissoost juhtide osakaal on kõige suurem ametiasutustes, kus 11% juhtidest on naised. Hallatavates asutustes on
naissoost juhte 7% ning haridusasutustes 5%.
Kõrgharidusega töötajate osakaal võrreldes eelmise aastaga on veidi kasvanud ja seda eriti haridusasutustes.
Kui 2019.aastal oli 74% ametiasutuste töötajatest kõrgharidusega, siis 2020.aastal oli neid 75%. Hallatavates asutustes
olid vastavad näitajad 2019. aastal 48% ja 2020.aastal 49%. Kõrgharidusega töötajate arv on haridusasutustes kasvanud
66%-lt 2019.aastal 71%-le 2020.aastal. Kõrgharidusega töötajate osakaal linna asutustes kokku on 67%.
Üle 21-aastase staažiga töötajate osakaal on linnas 14%, 2019.aastal 11%. Neist enam on haridusasutustes ja Linnaarhiivis
(vastavalt 17% ja 46%). Ametiasutustes on kümnendik töötajatest staažiga 21 aastat ja rohkem.
Stabiilsusindeks (staaž asutuses üks või rohkem aastat) linna asutustes on 86%, ametiasutustes 88%, hallatavates asutustes
85% ning haridusasutustes 87%. Riigi kohalike omavalitsuste asutustes on see näitaja 87,6%. Võib öelda, et Tallinna
linna ametiasutuste töötajaskond on sama püsiv kui teistes kohalike omavalitsuste asutustes.
Kui 2019. aastal oli koolituskulude suhe tööjõukuludesse 0,8% (riigi kohalikes ametiasutustes 1,4%), siis 2020. aastal oli
suhtarv 0,4%. Koroonaviirusest tingituna jäeti osad koolitused ära ja mitmed koolitused viidi läbi veebi vahendusel.
2020. aastal viidi keskselt läbi 72 koolitust mahus 641 akadeemilist tundi, kus osales kokku 979 linna töötajat. Jätkati ka
linna juhtide arendamist arenguprogrammi „Juhtide kool“ kaudu ning lisaks toetati juhte kaugtöö alase veebikoolitusega,
mis andis juhiseid kuidas meeskonda distantsilt juhtida.
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Linna äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud tööandjana
2020. aastal töötas linna äriühingutes ja valitseva mõju all olevates sihtasutustes kokku keskmiselt 6 922 töötajat
(2019. aastal 6 730 töötajat), seega töötajate arv kokku suurenes 192 töötaja võrra. Suurim töötajate arvu kasv oli
aruandeaastal Aktsiaseltsis Lääne-Tallinna Keskhaigla (122 töötajat) ja Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (88 töötajat).
Linna äriühingute ja valitseva mõju all olevate sihtasutuste töötajatest töötab tervishoiu valdkonnas 68%, transpordi
valdkonnas 29%, muude tegevusalade (nt ettevõtlus, keskkonnakaitse, kommunaalmajandus, sotsiaalne kaitse)
valdkonnas kokku 3%. Töötajate struktuurist tegevusvaldkonniti annab ülevaate alljärgnev joonis 6.
Joonis 6. Linna äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingu töötajate struktuur 2020. aastal tegevusalade lõikes
Muud
3%

T ransport
29%

T ervishoid
68%

Linna valitseva mõju all olevate üksuste töötajate töötasu kulu oli 2020. aastal kokku üle 141 miljoni euro. Ühe töötaja
keskmine töötasu oli aruandeaastal 1 672 eurot kuus. Võrreldes 2019. aastaga on keskmine töötasu kasvanud 3% võrra.
Keskmisest töötajate töötasust transpordi– ja tervishoiu valdkondade lõikes annab ülevaate alljärgnev joonis 7. Kuna
muude tegevusalade töötajate osakaal kogu töötajate arvust on väike, ei ole nende keskmist töötasu joonisel esitatud.
Joonis 7. Transpordi- ja tervishoiu valdkonnas tegutsevate äriühingute ning sihtasutuste töötajate keskmine töötasu ühes
kuus 2018–2020 (eurodes).

1 754

1 685
1 514

1 448

1 466

1 249

2018

2019

2020

Transport
Tervishoid
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1.2.

Põhilised finantsnäitajad

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings kinnitas 2020. aasta sügisel linna krediidireitingu senisel tasemelel „AA-“
stabiilse väljavaatega. Reitinguagentuur tõi oma analüüsis välja linna kõrge likviidsuse ja tegevustulemi, mõõduka otsese
võlakoormuse, mitmekesise majanduse ning stabiilse regulatiivse keskkonna. Kõik need tegurid koos kvaliteetse
finantshaldusega hoiavad linna riskid mõõdukal tasemel ning võimaldavad linnal edukalt toime tulla ka pandeemiast
tingitud majanduslangusega. Alljärgnevas tabelis on esitatud 2019–2020 olulisemad finantsnäitajad nii linna
konsolideerimisgrupi kui ka linna kohta. Kuna linn moodustab konsolideerimisgrupist põhilise osa, on käesolevas
peatükis esitatud graafikud ja selgitused peamiselt linna finantsnäitajate kohta.
Tabel 4. Tallinna linna ja konsolideerimisgrupi põhilised finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

Linn

Grupp

2020

2019

2020

2019

Tegevustulud

774 244

761 684

1 042 133

1 022 263

Tegevuskulud

-682 513

-661 764

-938 862

-912 193

Tulem enne amortisatsiooni

144 012

149 361

172 938

179 627

Põhivara amortisatsioon

-43 683

-39 917

-70 538

-65 936

Aruandeaasta tulem

100 329

109 444

102 400

113 691

Põhivarainvesteeringute maht

78 666

95 158

122 849

110 991

1 582 151

1 418 779

1 912 933

1 749 417

366 251

304 228

449 434

389 338

260 435

210 544

284 004

242 623

1 215 900

1 114 551

1 463 499

1 360 079

1,93

1,30

1,85

1,39

1,96

1,32

1,92

1,45

129 902

127 386

168 626

164 579

113 621

123 599

80 461

113 428

15,0%

16,9%

7,9%

11,4%

Varad aasta lõpus
Kohustised aasta lõpus, sh:
laenukohustised
Netovara aasta lõpus
Likviidsuskordaja1
Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja

2

3

Põhitegevuse tulem
Netovõlakoormus

4

Netovõlakoormus (%)
1
2

käibevarad–varud–ettemaksed / lühiajaliste kohustised
käibevara / lühiajalised kohustised

3

põhitegevuse tulude ja kulude vahe (täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud rahandusministri määrusega, vastavalt KOFS
§32 lõikele 4)
4
KOFS §34 alusel arvestatud kohustiste ning KOFS §36 alusel arvestatud likviidsete varade vahe (täpsem arvestusmetoodika
on kehtestatud rahandusministri määrusega, vastavalt KOFS §32 lõikele 4)

Seisuga 31.12.2020 oli linnal:
 likviidsuskordaja 1,93 (2019:1,30) iseloomustab linna võimet katta kiireloomulisi kohustisi kreeditoride ees ning
linna antud näitajat võib pidada väga heaks.
 lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja 1,96 (2019: 1,32) annab kinnitust linna kui avaliku sektori üksuse piisava
likviidsuse ja hea maksevõime olemasolu kohta suutmaks järgmise 12 kuu jooksul täita oma lühiajalisi kohustisi
lepingupartnerite ees.
Kuigi linna ja grupi netovõlakoormused seisuga 31.12.2020 on mõõdukad, tuleb silmas pidada, et arvutused on tehtud
vastavalt Rahandusministri 16.05.2011 määrusega nr 29 kehtestatud metoodikale, mille kohaselt ei kuulu mh
netovõlakoormusesse lisas 26 avalikustatud tingimuslikud kohustused ega ka enne 2012. aastat sõlmitud rendilepingutest
tulenevad mittekatkestatavad rendimaksed, millega pikaajaliste finantsplaanide ja uute investeerimisotsuste kavandamisel
tuleb igal juhul arvestada. Lisaks mõjutab käesoleva hetke madalat netovõlakoormust linna rekordiliselt kõrge likviidsus,
mis hakkab prognooside kohaselt järgnevatel aastatel vähenema, tuues kaasa linna netovõlakoormuse kasvu ka
täiendavaid võlakohustusi võtmata.
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Linna tegevustulud ja -kulud
2020. aastal olid linna tegevustulud kokku 774 miljonit eurot, millest maksutulud moodustasid 68,5%, saadud
toetused 20,9%, tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud (sh põhivara müük) kokku 10,6%. Tegevustulud
kasvasid võrreldes eelneva aastaga 1,6% (s.o 12 miljonit eurot). Aruandeaastal kasvas linna tulu füüsilise isiku tulumaksu
laekumisest 4,3% (tulumaks 2020: 492,3 miljonit eurot ja 2019: 471,8 miljonit eurot). Linna tegevustulude ja
tegevuskulude struktuurist ja muutustest aastatel 2017–2020 annavad ülevaate joonis 8 ja joonis 9.
Joonis 8. Linna tegevustulud 2017–2020 (miljonites eurodes)

530

512

462
413

83

84

2017
2018
Maksutulud

162

155

146

121

95

82

2019

2020

Tulu kaupade ja teenuste müügist ning muu
tulu (sh põhivara müük)
Saadud toetused

Linna tegevuskulud olid 2020. aastal kokku 683 miljonit eurot, sh tööjõukulud 44,8%, antud toetused 17,7%, põhivara
amortisatsioon 6,5% ning muud tegevuskulud (sh kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste majandamiskulud, maksu-,
lõivu- ja trahvikulud jms) 31%.
Joonis 9. Linna tegevuskulud 2017–2020 (miljonites eurodes)
306
289
262
230

216

209

193

131

126

34

2017
2018
Antud toetused
Muud tegevuskulud

121

117

39

212

40

44

2019
2020
Tööjõukulud
Põhivara amortisatsioon

Linna materiaalne põhivara, amortisatsioonikulu ja aruandeaasta tulem
Tallinna linna bilansis on kooli- ja lasteaiahooned, spordirajatised ja kultuuri- ning sotsiaalhoolekande asutuste hooned,
kui ka teed, tänavad, pargid ja haljasalad jms. Põhivaradega kaasneb iga-aastane amortisatsioonikulu, millel on omakorda
suur mõju aruandeperioodi tulemile.
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Seisuga 31.12.2020 oli linnal materiaalset põhivara summas 1 166 miljonit eurot, moodustades bilansi üldmahust 73,7%.
Materiaalsetest põhivaradest 64,7% on hooned ja rajatised (sh teed, tänavad jms), 29,3% maa, 3,6% lõpetamata tööd ning
2,4% muu materiaalne põhivara (sh masinad ja seadmed).
Linna 2020. aasta amortisatsioonikulu oli 43,7 miljonit eurot (2019: 39,9 miljonit eurot) ning tulem amortisatsioonikuludeta 144 miljonit eurot (2019: 149,3 miljonit eurot). Aruandeaasta tulem, võttes arvesse ka amortisatsioonikulu, oli
100,3 miljonit eurot (2019: 109,4 miljonit eurot).
2020. aastal investeeris linn põhivaradesse 78,7 miljonit eurot (2019: 95,2 miljonit eurot). Linna aruandeaasta suurematest
investeeringutest saab ülevaate aruande lisadest 10 ja 30.

Linna konsolideerimisgrupi tegevustulud- ja kulud, aruandeaasta tulem
Linna konsolideerimisgrupi tegevustulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 2% (tegevustulud 2020: 1 042,1 miljonit
eurot ja 2019: 1 022,3 miljonit eurot), samal ajal suurenesid tegevuskulud aastaga 2,9% s.o. 26,7 miljonit eurot
(912,2 miljonilt eurolt 938,9 miljoni euroni). Tegevustulude struktuuris toimunud muutustest on kirjeldatud lähemalt
aruande lisas 18.
Tegevuskulude kasv oli enim mõjutatud tööjõukulude suurenemisest – tööjõukulud kasvasid aastaga 26,3 miljoni euro
võrra, sh linna asutustes kokku 16,3 miljonit eurot ning linna valitseva mõju all olevates äriühingutes ja sihtasutustes
kokku 10 miljonit eurot.
2020. aastal kasvasid mitmete linna töötajagruppide palgad, sh suuremad muudatused toimusid hariduse valdkonnas. Nii
näiteks tõsteti aasta alguses palga alammäära seniselt 1 250 eurolt 1 315 eurole üldhariduskoolide ja Kopli Ametikooli
õpetajatel ning tugispetsialistidel, samuti munitsipaallasteaedade tugispetsialistidel ja magistrikraadiga õpetajatel.
Huvikoolide ja munitsipaallasteaedade ülejäänud õpetajate töötasu alammäära tõus toimus septembris. Samal ajal kasvas
ka õpetaja abide palga alammäär 665 eurolt 750 eurole. Haridusvaldkonna töötajate palgatõusust tulenes tööjõukulude
kasv kokku ca 9 miljonit eurot.
Arvestatav tööjõukulude suurenemine toimus aruandeaastal ka mitmetes tervishoiuasutustes ja transpordiettevõttes
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport. Tulenevalt tervishoiutöötajate kollektiivlepingust korrigeeriti 2020. aastal arstide,
õendus- ja hooldustöötajate palkasid. Samuti suurenes meditsiinilise personali töötajate keskmine arv tulenevalt
COVID-19 viiruse levikuga seondunud teenuste mahu kasvust. Aasta jooksul osutatud teenuste mahud kasvasid
märgatavalt ka Aktsiaseltsis Tallinna Linnatransport, kus sõitjate paremaks teenindamiseks ning COVID-19 viiruse leviku
tingimustes sõitjate hajutamise tagamiseks tihendati bussiliine ning aastane töömaht suurenes seejärel ca 5%.
Linna konsolideerimisgrupp lõpetas aruandeaasta kasumiga 102,4 miljonit eurot (2019: 113,7 miljonit eurot). Ülevaate
linna valitseva mõju all olevate tütarettevõtjate, sihtasutuste ja mittetulundusühingu tegevustest ja nende olulisematest
finantsnäitajatest saab aruande punktis 1.6 tabelist 29.
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1.3.

Ülevaade majanduskeskkonnast

Eesti sisemajanduse koguprodukt kahanes 2020. aastal 2019. aastaga võrreldes 2,0% COVID-19 viiruse levikust tingitud
liikumis- ja reisipiirangute tõttu.
Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga hinnangul ei olnud 2020. aastal järsust majanduslangusest pääsu ühelgi maailma
arenenud riigil. Majanduse käekäik riigiti sõltus eelkõige sellest, millised olid piirangud majandustegevusele viiruse kiire
leviku perioodil kevadsuvel ning kuidas rakendatakse piiranguid edaspidi, kuni nakkusohu kontrolli alla saamiseni. Lisaks
on oluline, kui suure osakaaluga on turismi ja vaba aja veetmisega seotud tegevusalad riigi majanduses, kus sissetulekud
jäävad veel pikaks ajaks madalaks, ning kui tõhusaks osutuvad valitsuste abimeetmed. Majanduse edasise käekäigu
dikteerib selles kriisis viiruse kontrolli alla saamine, milles ei ole veel täielikku selgust. Seetõttu on määramatus tuleviku
ees selles majanduslanguse perioodis eriti suur.
Rahandusministeeriumi prognoosi põhistsenaariumi kohaselt kasvab Eesti SKP 2021. aastal 4,5%, jäädes 2021. aasta
lõpul 2019. aasta lõpu tasemele alla umbes 1%. See stsenaarium eeldab, et riikide poliitikad hoiavad ära nõudluse olulise
languse viiruse mõjust otseselt mõjutamata majandussektorites, ehk majanduslangus ei muutu laiapõhjaliseks.
Tallinna linna eelarve ja maksutulude laekumise osas on kriitlise tähtsusega tulumaksu laekumine, mis on otseselt seotud
tööjõuturul toimuvate protsessidega. Rahandusministeeriumi hinnangul väheneb 2021. aastal tööhõive, keskmise palga
kasv peatub ning töötus tõuseb aastakeskmisena 8%ni. Sissetulekute kasv jääb 2021. aastal ilmselt marginaalseks, kuna
pole ette näha ei palgatulu ega pensionide olulist suurenemist.
Rahandusministeerium toob välja, et tööturg sattus selles kriisis tugeva löögi alla, kuid kiiresti välja töötatud töötasu
hüvitise tugimeede hoidis ära eelmise kriisiga sarnase koondamiste laine. Kriisi tõttu kadus ligikaudu 20 tuhat töökohta,
kuid osa sellest on praeguseks taastunud. Eriolukorra algusest alates on registreeritud töötute arv suurenenud ligikaudu
17 tuhande inimese võrra ning jõudnud 8%ni.
Rahandusministeerium prognoosib, et ettevõtteid vaevanud tööjõu nappuse probleem ning sellest tingitud palgatõusu
surve jääb nüüd kõrgema tööpuuduse tingimustes mõneks ajaks tagaplaanile. Kui viimasel paaril aastal oli tööpuudus
allpool normaaltaset, mis on Eestis ca 6% juures, siis tööpuudus tõusis kriisi tõttu hüppeliselt ning püsib prognoosi
kohaselt üle 6% aastani 2023. Samas on selge, et struktuurse tööjõupuuduse probleem ehk vajadus kõrgelt haritud
oskustöötajate järele ei kao.

Tallinn Eesti majandusruumis
Tallinn on Eesti teenindus-, kaubandus- ja finantskeskus, kus paikneb enamiku üleriigiliste ettevõtete juhtimine.
Rahvusvaheliste ettevõtete Eesti turule suunatud harukontorid asuvad samuti valdavalt Tallinnas. Ligi 64% Eesti
sisemajanduse kogutoodangust loodi 2020. aastal Harju maakonnas, Tallinna osa Eesti SKP-st oli ligi 53%. Ühe tallinlase
kohta moodustab sisemajanduse kogutoodang üle 29 tuhande euro aastas, mis on ligi 63% kõrgem Eesti keskmisest
tasemest. Selle põhjal saab väita, et Tallinn on kogu Eesti arengu mootoriks, mille edukusest sõltub olulisel määral ka
Eesti muude piirkondade areng. Tallinn koos teiste Harjumaa kohalike omavalitsusüksustega moodustab Eesti võimsaima
majanduspiirkonna, mis on märkimisväärsel kohal kogu Läänemere majandusruumis ning on olnud väliskapitali jaoks
Eestis peamine tõmbekeskus. Kuigi elaniku kohta on Tallinna sisemajanduse kogutoodang Eesti ja teiste Balti riikide
pealinnadega võrreldes kõrgem, jääb see oluliselt alla Põhjamaade pealinnaregioonide tasemest.
Seisuga 1. jaanuar 2021 oli Eestis rahvastikuregistri andmetel 1 329 460 elanikku, sh Tallinnas 445 402. Tallinna elanike
osatähtsus Eesti elanike arvust oli 33,5%.
Enamik Tallinna elama asunud inimestest on tööealised. Tallinna elanikkond kasvab paljuski tänu sellele, et linn on
suutnud tagada heal tasemel avalikud teenused, linn soodustab ja toetab uute töö¬kohtade loomist ja elamuehitust.
Paranenud elukeskkond ja heal tasemel linna teenused suurendavad Tallinna linna atraktiivsust eeskätt nende kohalike
omavalitsuste elanike hulgas, kus on märkimisväärselt halvenenud avalike teenuste kätte¬saadavus, suletakse koole ja
kaovad töökohad ning kus ühistranspordi kasutamise võimalused on ebapiisavad. Selle tulemusena on linna elanikkond
kasvanud eelkõige tööeas (vanuses 20–63 aastat) elanike arvelt, mis on olnud aluseks ka linna maksumaksjate arvu
kasvule. Eeldatavalt kasvab Tallinna rahvaarv järgnevatel aastatel mõõdukas tempos, ca 2 tuhande elaniku võrra aastas.
Kõige enam on viimastel aastatel Tallinna elama asunud inimesi Tartust, Narvast, Pärnust, Kohtla Järvelt, Sillamäelt ja
Rakverest. Palju on ka välismaalt saabujaid, sh kodulinna naasnud endisi tallinlasi. Negatiivne elanike rändesaldo on
Tallinnal lähivaldadega, eelkõige Rae, Viimsi, Harku, Saue ja Kiili vallaga.
Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Tallinnas 2020. aastal kaheteistkümne kuus seisuga keskmiselt 234 tuhat tulu saanud
(tulu deklareerinud) isikut kuus.
Rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Eesti tööealine elanikkond. Seega väheneb ka nende inimeste arv, kes Eesti-sisese
töörände teel asuvad elama pealinnaregiooni, sh Tallinna. Samas süveneb trend, et varasematel aastatel Eestist välismaale
lahkunutest naasevad paljud just Tallinna ja Harjumaale. Ka enamik välismaalt Eestisse tööle ja elama asunud inimestest
on elukohaks valinud Tallinna või lähipiirkonna. Negatiivset mõju Tallinna elanike arvule avaldab aga elanike, eeskätt
noorte väljaränne välismaale.
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Ettevõtluse arendamiseks on Tallinna linn andnud panuse, luues tööstusparke ja ettevõtlusinkubaatoreid ning toetades
ettevõtlust ka muude meetmetega. Tallinna linnas paiknevad ettevõtted on olulised tööandjad pealinnaga piirnevate
valdade ja üha enam paljude teiste Eesti omavalitsuste elanikele. Kümned tuhanded linna ja lähivaldade elanikud
siirduvad iga päev tööle naabervalda või linna. Pendelrände maht on aasta-aastalt kasvanud. Selle tulemusena on Tallinn
üha enam põimunud lähivaldadega ning majandustegevuse ja tööhõive mõttes kasutatakse terminit pealinnaregioon. See
eeldab jätkuvat tihedat koostööd lähivaldadega eeskätt teede ja tehnovõrkude rajamisel ning hariduse ja ühistranspordi
korraldamisel.
Arvestades, et Tallinn koos Harjumaaga on Eesti majandusmootor, võib kokkuvõtvalt öelda, et Tallinna linna olukorda
mõjutasid 2020. aastal samad makromajanduslikud tegurid, mis avaldasid mõju riigile tervikuna. Kuna pole teada
pandeemia kestus ning kohalikele omavalitsustele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tehtavate täiendavate kulude ja
tulubaasi languse kompenseerimiseks kavandatavad abimeetmed, on käesoleva majandususaasta aruande koostamise
hetkel keeruline täpsemalt hinnata ka selle mõju Tallinna tulubaasile. Arvestades linna kõrget likviidsust, võimalikke
kokkuhoiumeetmeid ning täiendava laenu võtmise võimekust, on linna finantspositsioon majanduslangusega
toimetulekuks tugevam kui eelmise kriisi eel, kuid suurimaks riskiks on teadmatus koroonaviiruse poolt põhjustatud
majanduslanguse suuruse ja selle kestuse osas.
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1.4.

Riskide juhtimine

1.4.1 Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel
Grupi teenistuslikku järelevalvet teostab ja siseauditialast tegevust koordineerib linna sisekontrolöri teenistus, kes
juhindub oma tegevuses riigi ja linna õigusaktidest, teenistuse põhimäärusest ja linna sisekontrolöri kinnitatud
juhendmaterjalidest. Auditite läbiviimisel juhindutakse lisaks rahvusvahelistest Siseaudiitorite Instituudi (IIA)
standardites esitatud põhimõtetest.
Sisekontrolöri teenistuse ülesanne on anda hinnang linna asutuste ning linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja
sihtasutuste ning linna asutatud mittetulundusühingu sisekontrolli tõhususele, aruandluse usaldusväärsusele ja tegevuse
tulemuslikkusele selleks, et linnavalitsusel oleks piisav kindlustunne, et linna vahendeid kasutatakse seaduslikult ja
tulemuslikult. Samuti koordineerida siseauditi eest vastutavate isikute tegevust ja koolitust ning ametiasutuste riskide
hindamist. Riske hinnatakse ametiasutustes veebipõhise andmebaasi abil.
Linna sisekontrolöri teenistus teostas aruandeaastal ka teenistusliku järelevalve juurdlusi linna ametiasutuste ja nende
ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Samuti
kontrolliti linna ametiisikute tegevuse õiguspärasust läbi vaidemenetluste ja kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud
kaebuste menetlemise ning isikutelt laekunud märgukirjadest lähtuvalt.
2020. aastal tehti 7 auditit ja suuremahulist hinnangut, menetleti 52 vaiet, lahendati 20 kaebust, sealhulgas 12 kohtuvälise
menetleja tegevuse peale esitatud kaebust.
Samuti teostati ennetavat järelevalvet, anti sõltumatuid hinnanguid linnavalitsuse istungitele esitatud eelnõude kohta,
koostati hulgaliselt muid arvamusi, analüüse ja hinnanguid. Lisaks teostati süsteemset järelevalvet planeerimismenetluste
üle. Vaidemenetluste teemal teostati valdkonna õigusaktide analüüse ning vajadusel tehti ettepanek linna regulatsioonide
korrigeerimiseks.
Aruandeaastal läbi viidud auditite ja hinnangute tulemusena tehti hulgaliselt ettepanekuid sisekontrollisüsteemi
tõhusamaks toimimiseks. Oluline osa audititöös on tehtud ettepanekute täitmise hindamine (monitooring).
Korruptsioonivastase tegevusena korraldati koolitusi ja nõustati ametiisikuid huvide deklaratsioonide täitmisel. Linna
kõigilt ametiasutustelt koguti ülevaade korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise kohta, analüüsiti vastavat teavet
ning esitati ülevaade linnavolikogu esimehele ja linnapeale. Lisaks viidi läbi kõigis linna ametiasutustes korruptsiooni
ennetamise teemalised vestlused, koostati asutuste kaupa ülevaated korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamisest
ning anti suunised korruptsiooni ennetamise paremaks korraldamiseks.
Korruptsioonivastase seaduse rakendamisega seonduvat olulist aktuaalset informatsiooni, samuti üldist korruptsiooni
ennetamise alase teadlikkuse tõstmiseks vajalikku teavet, avaldatakse jooksvalt linna siseveebis. Oluline
korruptsioonivastase tegevuse osa on järgnevatel aastatel Tallinna Linnavalitsuse poolt 19. juunil 2019 kinnitatud
Korruptsioonivastaste meetmete elluviimine.

Õigusaktid ja muu õiguslik regulatsioon
Tehingute tegemine
Linnas tehakse tehinguid seadustes ja linna õigusaktides sätestatud korra ja tingimuste kohaselt. Tallinna Linnavolikogu
on kehtestanud protseduurireegleid eri liiki tehingute tegemiseks. Näiteks on kehtestatud linnavara kasutusse andmist
(sh hoonestusõiguse seadmine, eluruumide kasutusseandmine) reguleerivad korrad, eri valdkondades toetuste andmise
reeglid jpm. Menetlusreeglite kehtestamise peamine eesmärk on tagada avalike teenuste osutamine kõigile ühtsetel selgelt
määratletud alustel.

Hangete korraldamine
Linnaorganisatsioonis korraldatakse suur osa hangetest keskselt. Kesksete hangete puhul on tagatud hanke läbiviimise
kvaliteet ning saavutatud märkimisväärne majanduslik kokkuhoid – seda nii hankekulude kui ka kesksete hangete
tulemusel saadud teenuste ja kaupade hindade näol.
2020. aastal korraldati kesksed riigihanked toote- ja teenuste gruppidele nagu nt kontorikaubad (sh õppevahendid),
toonerid, elektrienergia, majapidamispaber, ehituskaubad, reisibürooteenused (sh catering). Aruandeaastal korraldati
linnas esmakordselt keskne riigihange trükiteenustele. Lisaks alustati soojusenergia keskse riigihanke ettevalmistamisega
(hange jõudis lõpuni 2021. aastal).
2020. aastal panustati märkimisväärselt isikukaitsevahendite riigihangete korraldamisse, sh hangiti vastavaid varusid linna
kesksesse lattu. Soetati 10 erinevat liiki isikukaitsevahendeid: meditsiinilised maskid; respiraatorid; kaitsekitlid;
kaitsekombinesoonid; kaitsepõlled; barett mütsid; jalatsikatted; nitriilkindad; kaitseprillid; visiirid.
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Linna asutuste riigihangete üle teostab järelevalvet linna hankekeskus, kes mh kontrollib jooksvalt linna asutuste poolt
riigihangete registris läbi viidavaid riigihankeid lähtudes riigihangete seadusest. Nimetatud järelevalve korras vaadati üle
416 linna asutuste riigihanget.

Andmekaitse ja linna infoturbepoliitika
Aruandeaastal oli andmekaitse valdkonnas jätkuvalt aktuaalne 2018. aastal kehtima hakanud isikuandmete kaitse
üldmäärus ning selle rakendamine linnaorganisatsioonis. Linnas töötab alates 2018. aastast andmekaitsespetsialist, kelle
ülesandeks on andmekaitsevaldkonna keskne korraldamine. Lisaks on linna asutustesse loodud andmekaitsealane
kompetents andmekaitsevaldkonna kontaktisikute näol. Üldist infoturbealast tegevust koordineerib linna infotehnoloogia
teenistus, kes muuhulgas jälgib linnas kasutusel olevate infosüsteemide ja IKT taristu vastavust ISKE turvameetmetele,
ajakohastab neid versiooni uuendustest ja muudatustest ning linna infosüsteemidele ja infovaradele määratud
turvaklassidest lähtudes, esitab ametiasutusele rakendamiseks neile kohalduvad meetmed ja annab asutustele juhiseid
infoturbepoliitika elluviimiseks. Linna infotehnoloogia teenistus on vastutav linna asutustes infoturbepoliitika
põhimõtetest tulenevate infotehniliste turvameetmete rakendamise eest.

Linna finantshaldus
Finantsarvestuse korraldus
Tallinna linna asutuste raamatupidamisarvestus on alates 2016. aastast tsentraliseeritud täielikult linna finantsteenistuse
juures tegutsevasse linna raamatupidamiskeskusesse. 2020. aastal teostati linna raamatupidamiskeskuses 22 linna
ametiasutuse ja nende 247 hallatava asutuse raamatupidamisarvestust. Samuti osutati keskuses raamatupidamisteenust
(sh vahendati ka audiitorteenust) 7 linna valitseva mõju all olevale sihtasutusele ja 2 linna äriühingule ning ühele
mittetulundusühingule. Lisaks oli raamatupidamisteenuse leping sõlmitud ühe mittetulundusühinguga, kelle üheks
asutajaks oli linn.
Linna asutuste raamatupidamisarvestuse koondamine kesksesse raamatupidamiskeskusesse on märkimisväärselt tõstnud
linna finantsarvestuse ja -aruandluse kvaliteeti. Raamatupidamisarvestuse protsessid ja tegevused on viidud ühtsetele
alustele, mille tulemusena on kindlustatud esitatava informatsiooni operatiivsus, aruandluse tähtaegsus, andmete
usaldusväärsus ning saavutatud on ka oluline kokkuhoid tööjõus. Eesmärgiga tõhustada ja automatiseerida tööprotsesse,
minimiseerides käsitsitööd ja kasutades ära infosüsteemide võimalusi, ei ole uute üksuste linna raamatupidamiskeskuse
teenindamisele võtmisel lisatööjõudu palgatud. Raamatupidamisarvestuse tsentraliseerimine on taganud linnale kui
valitseva mõju teostajale senisest operatiivsema ülevaate tema valitseva mõju all olevate üksuste finantsseisundist ning
loonud aluse grupi finantsjuhtimise põhimõtete ühtlustamiseks. Kavas on edaspidigi laiendada raamatupidamisteenuse
osutamist linna eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja viia nende majandusarvestus üle linnaga ühtsesse
finantsinfosüsteemi.
Linna asutustes ning linna raamatupidamiskeskuses teenindatavates linna sihtasutustes, äriühingutes ja
mittetulundusühingus on kasutusel ühtne Tallinna linna finantsinfosüsteem, mille kasutuselevõtmisega alustati juba
2004. aastal. Infosüsteemi arendus on pidev protsess. Arendusvajadused tulenevad nii seadusandluses toimuvatest
muudatustest kui ka eesmärgist vähendada käsitsitööd, andmete topeltsisestusi ning sellega kaasnevaid võimalikke vigu.
Linna finantsinfosüsteemiga on liidestatud mitmed linnas kasutusel olevad infosüsteemid (nt väärtegude register, linna
kinnisvara infosüsteem, kassasüsteem, linna töötaja portaal (LTP) jne). Nimetatud infosüsteemidest liiguvad
majandusarvestuseks vajalikud andmed liideste vahendusel automaatselt finantsinfosüsteemi.
Aruandeaastal jätkati eelnevatel aastatel alustatud LTP arendamist. Lisaks töötajate puhkuste administreerimisele ja
koolituskulude moodulile võeti LTP-s kasutusele veel lähetus- ja majanduskulude moodulid.
2020. aastal jätkus linnaorganisatsioonis kassasüsteemide juurutus. Uus kassasüsteem võeti kasutusele 4 asutuses (2019:
17 asutuses). Esialgsed plaanid olid suuremad, kuid paraku COVID-19 levikust tingitud riiklike piirangute tõttu
kavandatud tööd aeglustusid. Seega kassasüsteemide juurutamine linna asutustes 2021. aastal jätkub. Aruandeaastal viidi
lõpuni täisautomaatse liidese loomine andmevahetuseks kassasüsteemi ja finantsinfosüsteemi vahel.
Linnas on arendamisel uus tööajaarvestuse keskkond. Alates 2019. aastast kasutab nimetatud uut keskkonda Tallinna
Kiirabi. 2021. aastal arendustöödega jätkatakse eesmärgiga pakkuda tööaja arvestuseks kaasaegset lahendust neile
asutustele, kus töötavad summeeritud tööajaga kuupalgalised töötajad.
Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendisse lisati alates 2021. aastast Riigi Tugiteenuste Keskusele
täiendava aruandluse, makseandmiku, esitamise nõue. Makseandmiku koostamiseks ning esitamise tagamiseks tehti
aruandeaastal linnas terve hulk arvestus-metoodilisi muudatusi ning panustati märkimisväärselt ka IT-arendustesse.
Linna kuludokumentide elektroonseks menetlemiseks ja säilitamiseks kasutatakse operaatorfirma Omniva Arvekeskust.
Vastavat menetluskeskkonda kasutavad kõik linna asutused kui ka linna raamatupidamiskeskuses teenindatavad linna
sihtasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Arvekeskuses menetletakse ja säilitatakse nii ostuarveid kui ka muid
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kuludokumente (majanduskulude ning lähetuskulude aruanded jms). Samuti on Arvekeskuses võimalik kuludokumendile
lisada akte, saatelehti, hinnapakkumisi, lepinguid jm antud tehinguga seotud dokumente.
Kui 2019. aasta lõpuks esitasid tarnijad linna asutustele e-arvena ca 95% arvetest, siis 2020.aastal oli tarnijate esitatud
arvetest juba ligi 100% e-arved. E-arved on oluliselt kiirendanud dokumentide jõudmist tarnijalt linna asutusteni. Lisaks
on vähenenud andmete käsitsi sisestusest tekkida võivate vigade risk ning suurenenud menetlusprotsessi operatiivsus.

Eelarve jm juhtimisinstrumendid
Linna üks olulisemaid juhtimisinstrumente on linna eelarve. Tallinna Linnavolikogu kehtestab eelarvega linna
ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele kohustuse koguda tulusid, annab volituse võtta kohustisi ja teha kulutusi.
Linna eelarve koostatakse ja võetakse vastu, seda täidetakse ja vajadusel muudetakse seaduses ning linna õigusaktides
kehtestatud reeglite kohaselt.
Konsolideerimisgruppi kuuluvatele tütar- ja sidusettevõtjatele, sihtasutustele ning mittetulundusühingule seab
majandusaasta eesmärgid vastava ettevõtte nõukogu. Lisaks on linna äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingul
kohustus taotleda linnalt oluliste tehingute tegemiseks nõusolek. Sellisteks tehinguteks on näiteks kinnisasja
võõrandamine, hoonestusõiguse seadmine, kinnisasja kasutusse andmine pikemaks perioodiks kui 5 aastaks,
võlakohustiste võtmine jmt. Samuti on linn oma konsolideerimisgrupi liikmetele kehtestanud nõuded audiitori valikule
ning sätestanud tingimused, mida audiitoriga sõlmitav leping peab sisaldama.

1.4.2 Finantsriskide juhtimine
Likviidsusrisk
Linna likviidsusriski juhtimisel on rahavoogude täpsel planeerimisel ja jooksval kontrollimisel väga oluline roll.
Rahavooge prognoositakse nii aasta, kuude kui ka nädalate kaupa.
Likviidsusriski maandamiseks on linna vabu rahalisi vahendeid lubatud paigutada vaid kõrge likviidsusega ja madala
riskiga finantsinstrumentidesse, nagu lühiajalistesse deposiitidesse, lühiajalistesse võlakirjadesse ja kommertspaberitesse
ning rahaturufondidesse. Arvestades jätkuvat olukorda finantsturgudel, kus linnale sobiva riskiga finantsinstrumentide
intressid on negatiivsed, linn 2020. aastal vabu rahalisi vahendeid finantsturgudele ei paigutanud.

Intressirisk
Linna laenuportfellis on üks fikseeritud intressimääraga võlakiri, mille maht moodustas 2020. aasta lõpu seisuga
6,7% laenuportfellist. Arvestades ajalooliselt madalate intressitasemete jätkuvat püsimist raha- ja kapitaliturgudel, jälgib
linn pidevalt intressitasemete muutusi ning on valmis intressiriski maandamiseks sõlmima uusi tehinguid, mis katavad
kuni 50% linna laenuportfelli mahust.

Valuutarisk
Valuutariski maandamiseks tohib linn õigusaktide kohaselt teha vastaspoolega tehinguid ainult eurodes. 2020. aastal ei
toimunud grupil tehingud, millega oleks kaasnenud oluline valuutarisk.

Tehingupartnerid ja krediidirisk
Investeerimisportfelli krediidiriski juhtimiseks ja maandamiseks on linnas seatud piirangud nii finantsinstrumentidele,
mida võib finantsinvesteeringute tegemisel kasutada, kui ka nende osakaalule kogu portfellis. Linna
finantseerimistehingute vastaspoole finantsseisundi hindamiseks kasutatakse rahvusvahelise reitinguagentuuri Moody’s
krediidireitinguid või reitinguagentuuride Standard&Poor’s või Fitch IBCA krediidireitingute vastavaid ekvivalente,
millest lähtudes on kehtestatud ka investeerimispiirangud. Linna rahalisi vahendeid võib paigutada deposiitidena Eesti
Panga tegevuslitsentsiga krediidiasutustesse, millel on vähemalt Baa2 (Moody’s) reiting, ning Majandusliku Koostöö ja
Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriikide krediidiasutustesse, millel on vähemalt A2 (Moody’s) reiting. Rahalisi
vahendeid võib investeerida Eestis registreeritud emitentide kommertspaberitesse ja võlakirjadesse, millel on vähemalt
Baa2 (Moody’s) reiting, ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriikides registreeritud emitentide
kommertspaberitesse ja võlakirjadesse, millel on vähemalt A2 (Moody’s) reiting. Ühte rahaturu- või intressifondi võib
paigutada rahalisi vahendeid kuni 15% fondi puhasväärtusest. Ühe emitendiga seotud investeeringuid ei või olla enam kui
12 miljonit eurot ega rohkem kui 40% investeerimisportfelli mahust. Linna suuremate tehingupartnerite krediidiriski
maandamiseks seab linn riigihangete korraldamisel omapoolsed tingimused pakkujate finantsnäitajatele, mis on hankele
kvalifitseerumise eelduseks. Väiksemate tehingupartnerite tausta kontrollitakse enne tehingute tegemist Krediidiinfost ja
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teistest sarnastest infoallikatest. Lisameetmena on linnas ettemaksete tegemine lubatud vaid erandjuhtudel, mis
minimeerib riski, et linnale jäävad tasutud kaubad tarnimata või teenused osutamata.

Klientide ja müügiarvetega seotud riskid
Klientide maksekäitumisega seotud oluliste riskide maandamiseks on linna finantsinfosüsteemis tagatud võimalus
väljastada kõiki müügiarveid elektroonselt. Tänu arvete elektroonsele väljastamisele on oluliselt vähenenud risk, et arve
saadakse kätte alles pärast maksetähtaja saabumist.
Arvete eest maksmise korrektsust ja tähtaegsust mõjutavad oluliselt kliendile võimaldatavad maksemeetodid. Linna
klientidel on võimalus linna asutustelt saadud arvete tasumiseks kasutada kõikides Eesti suuremates pankades e-arve
püsimakse teenust või tasuda arveid Tallinna veebilehe iseteeninduskeskkonnas. Suuremat tähelepanu on edaspidi kavas
pöörata linna ühtse krediidihalduse edasisele arendamisele ning võlanõuete süstemaatilisele sissenõudmisele kehtestades
rahaliste nõuete menetlemise korra, mis reguleerib, ühtlustab ja automatiseerib nõuetega seotud protsessid ning tagab
viivises nõuete efektiivsema sissenõudmise. Samuti on nõuete menetlemise korral väga oluline roll võlgade tekkimise
ennetamisel läbi eelneva kliendi maksevõime ja –käitumise kontrolli erinevatest registritest.
Krediidihalduse paranemisele aitab kaasa võimalus soovitud teenuse tellimisel selle eest koheselt tasuda. Selline lahendus
on loodud koolitustele ja kursustele registreerimise süsteemis KOMAKE. Lisaks juurutab Tallinna linn oma asutustes
CompuCash kassasüsteemi, kus on võimalik teenuse eest kiiresti ja mugavalt sularahas või pangakaardiga tasuda.
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1.5.

Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest

Aruandeaastale ja linna aruandeaasta tegevustele ning tulemustele jättis tugeva jälje koroonaviirus COVID-19
pandeemiast tingitud eriolukord ja sellest tulenevad tegevuspiirangud. Haigus hakkas levima 2019. aasta lõpul Hiinas
Wuhanis ning levis üsna pea sealt edasi teistesse riikidesse, saavutades 2020. aastaks ülemaailmse pandeemia taseme.
Eestisse levis viirus 2020. aasta veebruari lõpus ning juba 12. märtsil kehtestati riigis eriolukord. Keelati muuhulgas
avalikud üritused, kehtestati piiriületustel sanitaarkontroll ning alustati õppetöö üleviimist distantsõppele.
Pandeemiast tingitud eriolukord tõi kaasa suuri muutusi pea kõigi linna asutuste tegevuses. Selleks, et tagada linlastele
vajalike teenuste kättesaadavus, tuli senises töökorralduses teha kiireid ümberkorraldusi. Asutustes, kus töö iseloom
võimaldas, mindi valdavalt üle kaugtööle. Kui linlastele teenuste osutamine distantsilt ei olnud võimalik, tuli tagada
turvalised töötingimused linna töötajatele ning kohandada teenuse osutamist selliselt, et see oleks turvaline ka teenust
saavatele linnakodanikele. Eriolukorra esimestel kuudel oli suureks väljakutseks viirust ennetavate ja levikut takistavate
isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite hankimine ja õigeaegse tarne tagamine.
Viiruse ennetamiseks ning selle leviku tõkestamiseks rakendatud piirangud ja meetmed tõid kogu linnaorganisatsioonile
kaasa täiendavaid planeerimata kulusid – soetati isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendeid, sh kliente otseselt teenindavad
töökohad varustati visiiridega, kõikidesse koolidesse osteti termokaamerad, osteti ja renditi kaugtöö ning distantsõppe
võimaldamiseks vajalikku IT riist- ja tarkvara, kliente teenindavates asutustes suurendati koristussagedust, sh pindade
desinfitseerimist jms. Kokku tegi linn viiruse ennetamiseks ning selle leviku tõkestamiseks ettenägematuid kulusid
ca 6 miljoni euro ulatuses.
Vaatamata tavapärasest keerukamatele oludele said aruandeaastal kõik esmavajalikud linna teenused osutatud - linn tagas
kogu viiruseperioodi vältel lasteaiateenuse kättesaadavuse, koolid korraldasid õppetööd distantsõppena, raamatukogud
pakkusid raamatute kontaktivaba laenutust, mitmed üritused, huviringide tegevused, nõustamisteenused, koolitused,
nõupidamised jmt viidi üle veebikeskkondadesse jpm.
Lisaks igapäevatöö käigus hoidmisele tuli linnal kiirelt tegutseda ja võimalusel ning vajadusel täiendavat abi pakkuda ka
eriolukorras raskustesse sattunud linlastele. Abi osutati mitmel erineval moel. Nii näiteks tagati eriolukorra perioodil
eakatele ning karantiini jäänutele toidu- ja esmatarbekaupade ning ravimite tellimine, kätte toimetamine ning kontaktivaba
arveldamine, distantsõppele jäänud õpilastele võimaldati koolilõuna asendusena saada toidupakk, mitmete linna teenuste
puhul laiendati soodustuste saajate ringi ja suurendati soodustuse määrasid, varasemast enam maksti välja ka
toimetulekutoetust. Munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad vabastati eriolukorra perioodil lasteaia kohatasu
maksmisest (sellest saamata jäänud tulu ca 3,9 miljonit eurot), samuti toetas linn eralasteaias käivate Tallinna laste
vanemaid lasteaiakulude katmisel (so täiendav kulu kokku ca 81 tuhat eurot). Lisaks andis linn vabastusi ka huvikooli
teenuste tasu maksmisest (so saamata jäänud tulu ca 1,3 miljonit eurot) ja raamatukogudes peatati viiviste arvestus
tagastamata raamatute eest (saamata jäänud tulu ca 56 tuhat eurot). Kokku oli rakendatud piirangute tõttu linna asutuste
2020. aasta saamata jäänud tulu 9,1 miljonit eurot. Tulude languse tingimustes katsid linna asutused oma jooksvaid
tegevuskulusid nii sisemise kokkuhoiu arvelt, mis tulenes peamiselt asutuste osalisest sulgemisest ja tegevuste mahu
vähenemisest kui ka riigi ja linna lisaeelarvetega eraldatud täiendavate vahendite arvelt.
Riigieelarvest kohalikele omavalitsustele ettenähtud meetmete raames eraldati Tallinnale täiendavaid toetusi, sh:
 tulubaasi stabiliseerimiseks 7,7 miljonit eurot;
 täiendavateks investeeringuteks 17,4 miljonit eurot;
 kohalike teede ja tänavate korrashoiuks 3,5 miljonit eurot;
 kultuuriasutustele kriisiabi toetusmeetmetest 1 miljon eurot;
 COVID-19 viiruse leviku piiramise eesmärgil ühistranspordiliinide tihendamiseks 92 tuhat eurot;
 Tallinna Keskraamatukogule teavikute (sh e-raamatud) soetamiseks 126 tuhat eurot.
Lisaks suurendas Eesti Haigekassa omapoolset rahastust, sh:
 Tallinna Kiirabile personalikuludeks 1,8 miljonit eurot, isikukaitsevahendite laovaru tagamiseks 436 tuhat eurot ja
COVID-19 viiruse ennetamise ja leviku tõrjumisega seotud kulude hüvitamiseks (sh isikukaitse- ja desinfektsiooni
vahendite soetus, suurenenud jäätmekäitluskulud, dekontaminatsiooni telgi kulud) 560 tuhat eurot ja Iru Hooldekodule
13 tuhat eurot.
Koroonaviiruse kiire levik ning eriolukorra väljakuulutamisele järgnenud tegevuspiirangud tõid kaasa majanduslikke
raskusi ka paljudele Tallinnas tegutsevatele eraettevõtetele, sh enim just vanalinna teenindussektorile. Leevendamaks
eriolukorraga ettevõtluskeskkonnas kaasnenud negatiivset mõju kiitis Tallinna Linnavalitsus 2020. aastal heaks kolm
kriisimeetmete abipaketti. Abimeetmed suunati eelkõige ettevõtjatele, kes on linnaga lepingulistes suhetes.
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Linna abimeetmed ettevõtjatele 2020. aastal olid järgmised:
Meede
Soodustused linnavara kasutajatele
Reklaamimaksu soodustused
Maksetingimuste leevendamine

Lepingutingimuste leevendamine

Meetme kirjeldus
Linn vähendas lepingupartnerite üüri- ja kasutustasusid kokku
ca 2,7 miljonit eurot.
Soodustust rakendati kuni 50% ulatuses, kokku ca 0,9 miljonit
eurot.
Linn tasus koostööpartneritele saadud teenuste ja kaupade eest
senise 21 või 30 kalendripäeva asemel 10 kalendripäeva
jooksul.
Linn loobus eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste
või tarneraskuste korral lühiajaliselt lepingujärgsetest
sanktsioonidest (leppetrahv, viivis) ja pikendas kohustuste
täitmise tähtaegasid mõistliku aja võrra.

Toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste
pöördumatute kulude osaline hüvitamine

Linn hüvitas osaliselt (enne eriolukorra väljakuulutamist linnale
esitatud mittetulundustegevuse toetuste taotluste alusel)
toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste
pöördumatuid kulusid kokku ca 131 tuhande euro ulatuses.

Linna sporditegevuse toetuse maksmise jätkamine ja linna
spordirajatiste üüritasude maksmisest vabastamine

Linn andis üüritasu vabastusi kuni 100% ulatuses, kokku
ca 46 tuhande euro ulatuses.

Lisaks eelnimetatud abimeetmetele pakkus Tallinna Ettevõtlusamet tasuta ettevõtlus- ja tööõigusalast nõustamist. Kuna
COVID-19 viiruse levikut ei suudetud siiski aruandeaastal peatada ja riigis on kehtestatud uued piirangud, jätkas linn uute
abipakettide väljatöötamise ja rakendamisega ka 2021. aastal.
Alljärgnevatel lehekülgedel saab ülevaate linna arengukava täitmisest ja linna asutuste tegevustest 2020. aastal, sh on
lähemalt selgitatud, kuidas erinevates tegevusvaldkondades eriolukorras hakkama saadi ning linlastele katkematult
vajalike avalike teenuste osutamine tagati. COVID-19 viiruse levik avaldas mõju kõikidele tegevusvaldkondadele ja linna
asutustele, mis kajastub selgelt ka alljärgnevas arengukava täitmise aruandes ja selles avaldatud arengukava täitmise
arvnäitajates.
Lisaks tuuakse aruandes välja ka kavandatavad olulisemad tegevused järgmise aasta eesmärkide saavutamiseks.
Tallinna arengukavas 2018-2023 on linna arendamise eelistustena välja toodud kuus peaeesmärki:






ettevõtlik, tööturul nõutud ja hästi tasustatud tallinlane – suure tootlikkusega ja efektiivse majandusega Tallinn;
vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste tegevusvõimalustega ning elamuste rohke Tallinn;
turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja elukestvalt õppiv tallinlane – haritud, võimekas ja avatud Tallinn;
hoolitud, kaitstud ja abistatud tallinlane – maandatud riskidega ja (sotsiaalselt) turvaline Tallinn;
kodu, tööd ja puhkust säästvalt ühendav ning väärtustav tallinlane – hubase, inspireeriva ja keskkonnasäästliku
linnaruumiga Tallinn;
 demokraatlikult ja sihipäraselt kohalikku omavalitsust teostavad tallinlased – teadmiste põhise juhtimise ning hea
teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linnaasutustega Tallinn.

Peaeesmärk 1: ettevõtlik, tööturul nõutud ja hästi tasustatud tallinlane – suure tootlikkusega ja
efektiivse majandusega Tallinn
Tallinna linna olulisemad tegevused ettevõtluse valdkonnas olid 2020. aastal suunatud ülemaailmsest COVID-19
pandeemiast tingitud majanduskriisi mõjude leevendamisele ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmisele. Ettevõtluse arengut
toetavaid tegevusi iseloomustas kõrgendatud fookus digitaliseerimisele (sh käivitati väikeettevõtja digilahenduste toetus),
mis aitaksid protsesse automatiseerida, virtuaalkanalitesse suunata ning uuendustegevusi ellu viia. Tallinna kui nutika
ning innovatsiooni soodustava pealinna kuvandit tugevdas Tallinnovation brändi loomine, Tallinna innovatsioonifondi
lansseerimine.
Tulenevalt reisimisele kehtestatud piirangutest tõusis 2020. aastal põhifookusesse Tallinna hoidmine rahvusvahelisel
pildil eesmärgiga säilitada Tallinn reisiunistuste nimekirjas nii reisi- ja konverentsikorraldajate kui ka välisturistide jaoks.
Aasta jooksul tehti ettevalmistusi rahvusvahelise sotsiaal- ja digimeedia monitooringu läbiviimiseks ning
konverentsiürituste statistikakogumise platvormi uuendamiseks, samuti liituti rahvusvahelise turismisihtkohtade jätkusuutlikkust monitooriva programmiga.
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Alleesmärk 1.1 ja 1.2: Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond ja suurenenud ettevõtlus ja
ettevõtete areng
Mõõdik

Keskmine brutokuupalk eurodes (Tallinn)*
Välisturistide ööbimiste arv Tallinna majutusettevõtetes (mln
ööd)
Visittallinn.ee soovitusindeks

Algtase
2017

Tase
2020

Sihttase
2023

1 299
2,69

1 614
0,89

1 429
3,34

8,80

8,33

9,20

* Statistikaameti andmetel

2020. aasta kujunes kriisiaastaks, mil COVID-19 viiruse levikust tulenev tervisekriis tõi omakorda kaasa ülemaailmse
majanduskriisi. Kevadine eriolukord viiruse esimeses laines ning piirangud teises laines tõid kaasa ettevõtete
käibelanguse, koondamised, ettevõtete sulgemised, töötuse kasvu. Valitsuse kriisiabimeetmed pakkusid leevendust vaid
osaliselt (suurima mõjuga oli Eesti Töötukassa töötasu hüvitis). Enim sai kriisist kannatada turismisektor. Paindliku
tööturu tõttu vähenes hõive järsult ning abi suunati töötute aitamisele. Kuigi Eesti majanduslangus on seni olnud üks
pehmemaid, on hõive vähenenud ulatuslikumalt kui enamikes teistes Euroopa riikides. Tallinnas kasvas töötus 4,5%-lt
7,9%-le, eriolukorra väljakuulutamisele eelneva ajaga võrreldes lisandus juurde 8800 uut töötut (koguarv 18 880).
Tallinna linnas töötati välja eelpool kirjeldatud abipaketid ettevõtetele kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks ning
panustati tööotsijatele suunatud teenuste tutvustamisele koostöös Eesti Töötukassa ning Tööinspektsiooniga läbi viidud
infopäevade kaudu.
Määramatus aasta lõpus oli jätkuvalt suur. Kriisi positiivseks mõjuks võib nimetada suundumust protsesse
automatiseerida ja digitaliseerida ning viia kiirkorras ellu uuendustegevuse plaanid. Edu suunal liiguvad need
majandussektorid ja ärid, mida toidavad automatiseerimise, digitaliseerimise ja virtuaalkanalitesse kolimise trendid ning
ka need, millele tulevad kasuks üha karmistuvad keskkonnanõuded.
Tallinna linn eraldas ettevõtlustoetusi Tallinna ettevõtetele kokku 112 tuhande euro ulatuses, seda nii müügiedenduse
eesmärgil kohalikel ja rahvusvahelistel messidel osalemiseks kui ka ettevõtetes läbiviidavate õppepraktikate
juhendamiseks. Uue meetmena alustati alates 2020. aasta juunist väikeettevõtja digilahenduste toetuse taotluste
vastuvõtmist. Uue toetuse eesmärgiks on suurendada kasvuambitsiooniga Tallinna tootvate ja teenust osutavate mikro- ja
väikeettevõtjate äritegevuse efektiivsust ja konkurentsivõime kestvat kasvu ning ettevõtte loodavat lisandväärtust
digilahenduste kasutuselevõtu kaudu. Aasta lõpuks esitati 51 taotlust, millest 29 said positiivse rahastamisotsuse.
Ettevõtlusteadlikkuse tõstmiseks korraldati 5 koolitust (sh 1 venekeelne) 232 osalejale. Aktiivselt jätkus koostöö Tallinna
ja Tartu ülikoolidega ettevõtlusakadeemiate sarja raames, mis kaasas 23 ettevõtlusalasele seminarile kokku 1894 osalejat.
Võrreldes eelnenud aastaga (2019. aastal ca 1300 osalejat) tõusis oluliselt osalejate arv, sest kuigi kevadise eriolukorra
ajal lõppes füüsiliste akadeemiate korraldamine, oli väga suur huvi veebiseminaride vastu.
2020. aastal panustati läbi erinevate ettevõtluskonkursside rahaliselt 13 uue ärimudeli käivitamisse (uute ärimudelite teket
toetavatesse aastaringsetesse innovatsioonikonkurssidesse, milles linn osales nii žüriiliikme, mentori kui rahalise toetajana
– Prototron, Ajujaht, STARTERtallinn, kosmosevaldkonna inkubatsioon). Lisaks toetati aasta jooksul 30 ettevõtlusalast
mittetulunduslikku projekti. Kõige suurema tagasilöögi sai piirangute raames müügitegevus läbi messide. Enamus messe
nii Eestis kui välismaal jäi toimumata. Nii esitati 2020. aastal 61 messitoetuse taotlust, millest rahastati ainult 13 ning
11 välismessi toetuse taotlust, millest rahastati 6.
Aasta oli silmapaistev ka Tallinna kui targa linna rahvusvahelise kuvandi loomisel (Targa linna esitluskeskuse avamine
veebruaris, Tallinnovation brändi loomine, Tallinna innovatsioonifondi lansseerimine, tuleviku linna professuuri
käivitamine ning võit rahvusvahelisel intelligentsete kogukondade (ICF) konkursil). Koostöös teiste linnaametitega on
kaardistatud edumeelsemad lahendused, mis on koondatud veebiplatvormile www.tallinnovation.ee. Tallinnovation
turundusbrändina on saanud kõlapinda läbi ettekannete erinevatel veebiseminaridel (delegatsioone valdavalt piirangute
tõttu ei võõrustatud).
Piirangute tingimustes läbis 2020. aasta Tallinna Ettevõtluspäev suurema muudatuse, toimudes esmakordselt
otseülekandena ehk online-TVna. Oktoobris toimunud 17. ettevõtluspäeva peateema oli „Re:start“, mille raames toimus
3 paralleelstuudiot/kanalit, 27 saadet, 86 saatekülalist, saadetel oli kokku üle 2750 otsevaatamise ning 622 järelvaatamist
Youtube kanalil.
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Tabel 5. Ettevõtluse arendamine 2018 – 2020

Asutatud uute ettevõtete arv*
Ettevõtlusinkubaatoritest edukalt väljunud ettevõtete arv
Nõustatud äriplaanide arv
Ettevõtete arv tehnoloogiaparkides
(Tehnopol ja Ülemiste City)
Tehnoloogiaparkide ettevõtetes hõivatud töötajate arv
(Tehnopol ja Ülemiste City)
Tallinna tööstusparkide ettevõtetes hõivatud töötajate arv

2018

2019

2020

12 430
20
260

12 947
25
170

12 314
22
39

540

500+

520

12 500
1 350

12 000+
1 340

12 000+
1 325

Muutus
2020/2019
-633
-3
-131

-4,9%
-12,0%
-77,1%

-15

-1,1%

*https://www.rik.ee/e-ariregister/statistika

Alleesmärk 1.3: Tallinn kui kvaliteetne turismisihtkoht
Tulenevalt ülemaailmsest pandeemiast ja sellega kaasnenud reisipiirangutest kujunes turismiaasta planeeritust väga
erinevaks. Põhifookusesse tõusis info jagamine reisipiirangute kohta ning Tallinna hoidmine rahvusvahelisel pildil
eesmärgiga säilitada Tallinn reisiunistuste nimekirjas.
Tallinna kui turismisihtkohta tutvustati 8 erineval Visit Tallinn sotsiaalmeediakontol 6 erinevas kanalis, kus tehti aasta
jooksul kokku 670 postitust. Sotsiaalmeediakanalites tehtud postitused ja reklaamid saavutasid kokku ligi 73 miljonit
näitamist. Läbi viidi 6 turunduskampaaniat. Peale kevadiste piirangute lõppemist ja sõnumit „Tallinn puhkab“ sai
avalöögi tallinlastele suunatud „Tallinn avaneb!" kampaania, mis juuni alguses jätkus „Tallinn on avatud!" kampaaniaga
Eestis, Lätis ja Soomes ning augustikuise kultuuripuhkuse kampaaniaga Lätis ja Soomes, kuhu olid kaasatud ka Tallinna
hotellid. Sügisel kutsusid minikampaaniad eestimaalasi Tallinnasse koolivaheaega veetma ning Tallinna restorane
külastama. Novembri keskpaigast kuni aasta lõpuni viidi läbi kampaania „Muinasjutulised jõulud vanalinnas". Lansseeriti
turismiveebi visittallinn.ee uus versioon, mis toetub kasutajakogemuse põhimõtetele arvestades veebidele kehtestatud
ligipääsetavuse standardeid (WCAG 2.1).
Aktiivselt suheldi rahvusvaheliste reisi- ja konverentsikorraldajatega eesmärgiga säilitada Tallinn nende müügiportfellis
pandeemia lõppedes. Enne ülemaailmse pandeemia algust osales Tallinn koos koostööpartneritega esmakordselt ja
edukalt Visit Tallinn stendiga Helsingi turismimessil. Tallinna tutvustati turismi- ja konverentsiproffidele 5 kontaktsel
turundusüritusel ja 8 virtuaalüritusel. Pandeemia piiras Tallinnas rahvusvaheliste võõrustatud ajakirjanike ja mõjutajate
arvu 138ni.
Erakorralisest aastast tulenevalt langes turismiinfokeskuse külastatavus 84% võrra. Suurem osa Tallinn Card’i senistest
tavapärastest turundus- ja müügitegevustest seiskus seoses turismiolukorra muutumisega tuues kaasa ostetud piletite
muutmised ja tagasimaksete tegemised ning päädis müüdud Tallinn Card’ide arvu 98% langusega. Ülemaailmsest
pandeemiast tingituna vähenes välisturistide ööbimiste arv Tallinna majutusettevõtetes 68% võrra.
2020. aastal korraldas kogu Tallinna linna talve- ja jõuluvalgustuse ideede teostuse linna asutus Kadrioru Park. Üle linna
loodi pea 400 valgusinstallatsiooni. Tallinn on varasematel aastatel tänu Raekoja platsi jõuluturule pälvinud PõhjaEuroopa talvepealinna tiitli, millele on kindlasti kaasa aidanud ka vanalinna talvine dekoreerimine muinasjutulinnaks.
Jõulueelne vanalinn oli tõeline turismimagnet. Seoses koroonaviiruse levikuga oli välisturistide arv muutunud olematuks
ja talve- ja jõuluvalgustusega sooviti luua üle linna tõmbekeskusi. Valminud valgusinstallatsioonid olid atraktiivsed ja
meeleolukad ning said palju tähelepanu riikliku pressi poolt. Tänu meedia tähelepanule külastas Tallinna vanalinna pea
sama arv külastajaid kui varasematel aastatel.
2020. aastal pandi alus ürituste mõju hindamise kalkulaatori rakendamisele, rahvusvahelise sotsiaal- ja digimeedia
monitooringu tegemisele ning tasakaalustatud turismiarenduse tegevuste planeerimisele.

Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Toetatakse ettevõtlusaktiivsuse kasvu läbi erinevate ärimudelite ning inkubatsioonikonkursside: Ajujaht,
STARTERtallinn, Prototron, ESA BIC.
 Toetatakse ettevõtete kasvu, efektiivsust ja tootlikkust (märksõnad: innovatsioon, digitaliseerimine, ümberõpe).
 Toetatakse ettevõtete eksporti ja tootearendust.
 Keskendutakse rahvusvahelistele kommunikatsioonitegevustele Tallinna kui reisisihi rahvusvahelisel pildil hoidmisele
ning siseturule ja naaberriikidele suunatud turundustegevustele.
 Töötatakse välja tasakaalustatud ja jätkusuutlik turismi programm Global Destination Sustainability Index’i abil.
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Peaeesmärk 2: vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste tegevusvõimalustega
ning elamuste rohke Tallinn
Eesmärki viiakse ellu läbi kultuurilise isetegevuse ja enesearenduse võimaluste pakkumise, loovisikute loomingu
tutvustamise ja elanikele kunstielamustest osasaamise võimaluste pakkumise ning ajaloolise kultuuripärandi säilitamise ja
tutvustamise.
Mõõdik

Tallinna linna poolt mittetulundustegevuse toetamise meetme abil
toetatavate kultuurisündmuste arv
Rahvakultuuri harrastajate arv
„Tallinn liigub” võistluste/etappide arv
Spordiürituste ja -projektide arv (spordivaldkonna
mittetulundustegevuse toetuse kaudu toetatud projektide arv)
Sporditegevuse toetust saavate harrastajate arv*

Algtase
2017

Tase
2020

Sihttase
2023

u 260

172

u 280

15 277
307
192

16 572
238
135

16 000
360
240

21 030

22 086

22 000

*Sporditegevuse toetust saavad 7–19-aastased lapsed ja igas vanuses püsiva töövõimetusega (kuni 40%) harrastajad.

Alleesmärk 2.1: kultuuriliselt aktiivne elanikkond
Alleesmärki viivad ellu peamiselt linnale kuuluvad muuseumid, kultuurikeskused ja raamatukogud, lisaks linna
sihtasutused Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Kultuurikatel (ülevaade Sihtasutus Tallinna Lauluväljak ja Sihtasutus
Tallinna Kultuurikatel tegevusest on toodud peatükis 1.6). Alleesmärgi täitmiseks korraldatakse erinevaid regulaarseid ja
ühekordseid ülelinnalisi ning piirkondlikke üritusi ja antakse toetust vastava eesmärgi täitmisse panustavaks
mittetulundustegevuseks. Alleesmärgi saavutamisse panustab ka noorsootöö (alleesmärk 3.4).
Tallinna Keskraamatukogu tegevuse eesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs
informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Tallinna linn, mis ainsa omavalitsusena Eestis pakub e-väljaannete laenutusteenust, kutsus eriolukorra alguses kõiki
eestimaalasi kasutama Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogusid. ELLU (eestikeelne kirjandus), OverDrive
(võõrkeelne kirjandus) ja RBdigital (võõrkeelsed ajakirjad) e-raamatukogude kõrvale lisandus suvel klassikalise ja džässmuusika e-raamatukogu Naxos. E-raamatukogude avamise järel kõigile Eesti elanikele tõusis nende kasutus
mitmekordseks. Üleriigilise eriolukorraga seoses hankis Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute litsentse tavalisest
suuremal hulgal, et rahuldada kasvanud nõudlust kirjanduse järele.
2020. aasta kevadel käivitas raamatukogu mitmeid uuenduslikke teenuseid, et ka eriolukorra ajal saaksid igas eas
inimesed raamatuid lugeda ning suhelda. Väga populaarseks osutus keskraamatukogu uus projekt „Loeme ette!”, mille
raames luges raamatukoguhoidja lastele telefonis või videosilla (Skype, Facebook) vahendusel reaalajas raamatuid ette.
Uus algatatud projekt pälvis 2020. aasta Euroopa Kodaniku auhinna.
Raamatukoguhoidjad abistasid distantsõppele saadetud õpilasi koolitööde tegemisel, mille tarvis loodi DISCORD
keskkonnas jututuba nimega „Tallinna Keskraamatukogu Noortekas“ ning sealses koolitööklubi grupis ootasid
raamatukoguhoidjad küsimusi koolitööde teemadel. Õpetajate toetuseks ja distantsõppe vaheldusrikkamaks muutmiseks
pakuti veebiraamatukogutunde. Koostati koolitusmaterjale digioskuste iseseisvaks omandamiseks ning nõustati telefoni ja
veebi teel arvutikasutamisel tuge vajavaid inimesi. Eakatele lugesid raamatukoguhoidjad telefoni teel ette uudiseid ja
vastasid igapäevaelu puudutavatele infopäringutele. Seeniorite Skype vestlusklubis ja Facebooki grupis arutleti
raamatukoguhoidja juhtimisel sihtrühmale olulistel teemadel ja õpiti digioskusi. Eriolukorra aegsest ühest vestlusklubist
kasvas sügiseks välja igasse linnaosasse oma vestlusklubi seeniorite digioskuste arendamiseks. Lisaks valmisid Youtube’i
kanalis järelevaadatavad lastesaated „Meisterda minuga“ ja „Raamatusuve rännakud“.
Teenuste turvaliseks pakkumiseks arendati kontaktivabu teenuseid. Lühendamaks raamatukogus viibimise aega ja
vähendamaks kontakte pakkus raamatukogu võimalust raamatud ette tellida ja kätte saada kontaktivabalt. Lisaks sai ja on
ka võimalus edaspidi tellida väljaandeid sobivasse pakiautomaati. Uued soetatud otsinguarvutid võimaldavad lugejal
lisaks e-kataloogi otsingule end ID-kaardi või Mobiil-ID abil lugejaks registreerida ning teha muid toiminguid iseseisvalt.
Esimeste klasside laste ja raamatukogu vahel kontakti loomiseks sai üle 4 300 õpilase raamatukogult kingituseks Markus
Saksatamme raamatu „Kade lehm ja tige lumehang“.
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Tabel 6. Raamatukogu teenuse kasutamine 2018 - 2020

Lugejate arv
Külastuste arv
sellest raamatukogu külastuste arv
virtuaalsete külastuste arv
sh kuni 15-aastaste laste külastuste arv
Laenutuste arv
sh kojulaenutuste arv
lastele laenutuste arv
sh e-raamatute laenutuste arv
Ürituste arv
Üritustel osalenute arv
sh individuaalkoolitustel osalenute arv
rühmakoolitustel osalenute arv
raamatuid populariseerivatel üritustel
osalenute arv
Vastatud infopäringute arv
Internetitöökohade kasutamistundide arv

2018

2019

2020

72 346
1 573 532
1 102 592
470 940
243 540
1 672 199
1 639 448
191 134
32 751

73 521

76 171

1 595 524
1 134 453
461 071
267 373

1 721 314
813 720
907 594
188 242

1 720 732
1 672 822
204 481
47 910

1 811 165
1 680 679
204 882
130 486

9 478
71 894
5 102
28 245
38 547

11 439
78 159
6 542
26 923
44 694

10 242
83 865
6 670
20 154
57 041

13 596

16 771

26 276

63 268

59 240

23 892

Muutus
2020/2019
2 650
125 790
-320 733
446 523
-79 131
90 433
7 857
401
82 576
-1 197
5 706
128
-6 769
12 347

3,6%
7,9%
-28,3%
96,8%
-29,6%
5,3%
0,5%
0,2%
172,4%
-10,5%
7,3%
2,0%
-25,1%
27,6%

9 505
-35 348

56,7%
-59,7%

Lisaks raamatukogudele pakub linn võimalusi huvitegevusega tegelemiseks, pärimuskultuuri harrastamiseks,
traditsiooniliste kultuuriprojektide korraldamiseks, riiklike ja rahvakultuuri tähtpäevade tähistamiseks ning kontsertide,
etenduste ja meelelahutusürituste korraldamiseks linna kultuurikeskustes. 2020. aastal tegutses linnas 8 kultuurikeskust:
Haabersti Vaba Aja Keskus, Kesklinna Vaba Aja Keskus, Kultuurikeskus Lindakivi, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja,
Nõmme Kultuurikeskus, Pirita Vaba Aja Keskus, Salme Kultuurikeskus ja Vene Kultuurikeskus. Kultuurikeskused
keskendusid erinevate kultuurisündmuste korraldamisele ja läbiviimisele, huviringide tegevuse jätkamisele,
kalendritähtpäevade ja pühade tähistamisele ning mitmekülgse koostöö edasiarendamisele.
Tabel 7. Linna kultuurikeskustes pakutavate teenuste kasutamine 2018 - 2020

Harrastusringide arv
Harrastusringides osalenute arv
Korraldatud ürituste arv
Mittetulundusühingute ja seltside arv

2018

2019

2020

242
7 194
2 143
182

264
7 634
1 980
167

239
7 201
823
168

Muutus
2020/2019
-25
-433
-1 157
1

-9,5%
-5,7%
-58,4%
0,6%

Tallinna linna ja selle elanikega seotud ajaloo kogumist, uurimist, säilitamist ja avalikkusele tutvustamist korraldab
Tallinna Linnamuuseum, mille koosseisu kuulusid 2020. aastal seitse filiaali - Linnamuuseum (Vene tn 17), Tallinna
Vene muuseum, Lastemuuseum Miiamilla, Peeter I maja, Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, Fotomuuseum ning
Kalamaja muuseum.
Tallinna Linnamuuseum ja tema filiaalid olid kevadel ja sügistalvel suletud tulenevalt kehtinud piirangutest, mistõttu
vähenes muuseumi külastajate arv, sh vähenes välisturistude külastuste arv 82% ja kohalike elanike külastuste arv
58% võrra. Välisturistide asemel keskenduti kohalikele elanikele suunatud programmide väljatöötamisele ja kohalike
elanike vanalinnas käimise harjumuse taastamisele. Töötati välja virtuaalseid haridusprogramme ja ekskursioone.
Sügishooajal korraldati temaatilisi ekskursioone vanalinnas: “Sekskursioon”, „Esimene ja vanim Tallinnas“,
„Kriminaalne Tallinn“, „Jalutuskäik bastionide peal ja all“, „Filmitud Tallinnas“ ning „Kummitustuur“. Venekeelsetena
töötati välja online-haridusprogrammid „Tee joomine“ ja „Vana Toomase CV“, kummitustuur Neitsitornist ning Tallinna
Vene muuseumi maja ja Vene kaupmehi tutvustavad loengud. LoQuiz äpis loodi tasuta nutimäng „Ajahäkkerid Kadrioru
pargis“ eesti ja vene keeles. Äpp võeti kasutusele muuseumifestivali „Avatud mänguväljad“ raames, mille eestvedajaks
oli Vene muuseum. Festival „Avatud mänguväljad“ nomineeriti Eesti muuseumide aastaauhinna eriauhinnale.
Lastemuuseumi Miiamilla töötajad keskendusid tegevustele muuseumi välialal. Jätkus näitustega kaasnevate
sisuprogrammide arendamine. Populaarseimad olid Fotomuuseumis korraldatud portree teema-aasta loengud, lühituurid ja
töötoad. Fotomuuseum valmistas ette kaks mahukat trükist: raamat „STODOM“ (ilmus 01.2020, koostaja Tanel Verk) ja
„Päev Tallinnas“ (ilmus 12.2020, koostaja Annika Haas). Linnamuuseum osales mitmetel traditsioonilistel ülelinnalistel
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muuseumiüritustel: Lõvid vapile 24. veebruaril, koolidele mõeldud haridusturg, Kultuuriöö, Muuseumiöö ja Üle linna
jõulud.
Linnamuuseumi arendustegevuse fookus oli 2020. aastal Kalamaja muuseumil. Aasta alguses töötati välja uue
ekspositsiooni kontseptsioon, viidi läbi Kalamaja kogukonna intervjueerimisi ning tekstide transkribeerimist. Valminud
on mitu pop-up näitust väliruumis ning jõulude ajal avati muuseumimaja aial jõulukalender. Muuseumihoone
renoveerimine aadressil Kotzebue tn 16 algas septembris 2020.
Tabel 8. Muuseumi teenuse kasutamine 2018 - 2020
2018

Külastajate arv
Korraldatud ekskursioonide arv
Korraldatud ürituste arv
Korraldatud näituste arv
Museaalide arv

2019

2020

250 919 230 978 66 626
2 855
1 319
342
1 860
1 733
741
42
24
14
151 776 155 134 157 832

Muutus
2020/2019
-164 352
-977
-992
-10
2 698

-71,2%
-74,1%
-57,2%
-41,7%
1,7%

Nõmme jaamahoones tegutsevas muuseumi esimesest asutamisest 1935. aastal täitus 2020. aastal 85. aastat. Vahepeal
pikalt suletud olnud muuseum taasavati 2002. aastal. Nõmme elanikelt annetustena saadud esemetest, raamatutest ja
fotomaterjalidest on avatud muuseumi püsiekspositsioon.
Kesklinna Vaba Aja Keskuse struktuuriüksusena tegutsenud Rahvarinde muuseum avati 1. oktoobril 2013 Vabaduse
väljaku maa-alustes ruumides. Muuseumi põhitegevuseks on koguda ja populariseerida Eestimaa Rahvarinde ja
vabadusliikumise ajalugu, korraldades temaatilisi näitusi, haridusprogramme ja üritusi lähiajaloo teemadel. 2020. aastal
otsustati Rahvarinde muuseum liita Sihtasutusega Tallinna Lauluväljak ja avada muuseumi püsiekspositsioon laululava
ruumides.
Tallinna Kirjanduskeskuse 2020. aasta tegevusi iseloomustab eeskätt Kirjandustänava festivali edukas korraldamine, mis
tõi kohale rekordarvu inimesi. Lühijutuvõistlusega „Vilde jalutuskäik“ tähistati Eduard Vilde 155. juubeliaastat. Koostöös
Eesti Draamateatriga etendus Vilde juubeliaastaks loodud lavastus „Millest tekivad triibud?“, mis etendus E. Vilde
muuseumis 23 korral. Lisaks toimus juubeliaastale pühendatud virtuaalkonverents „Seks ja linn. Vaateid Eduard Vilde
loomingule“. Korraldati Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus „Olla laev. Jaan Kross ja meri“ ning
sellega kaasnenud loengusari. Kaardirakendusele „Kirjanduslik Tallinn“ lisati kaks uut jalutuskäiku „Vilde Tallinna teed“
ja „Jan Kausi Tallinna kaart“. Ilmus Tallinna Kirjanduskeskuse esimene omatrükis, raamat „Jaan Kross ja Tallinn“.
Tabel 9. Kirjanduskeskuse teenuse kasutamine 2018 - 2020

Külastajate arv
Korraldatud ekskursioonide arv
Korraldatud ürituste arv
Museaalide arv

2018

2019

2020

9 392
153
59
19 325

12 213
155
63
19 493

10 565
127
41
19 593

Muutus
2020/2019
-1 648
-28
-22
100

-13,5%
-18,1%
-34,9%
0,5%

Kultuuritegevuse mitmekesistamiseks võimaldab Tallinna linn erinevatel huvigruppidel osaleda vabaharidus-, huvi- ja
täienduskoolitustel Tallinna Rahvaülikoolis, Õpetajate Majas, Hopneri Majas ja teistes huvikeskustes. 2020. aastat alustas
Tallinna Rahvaülikool kolmes õppehoones – senistele koolituspaikadele aadressidel Estonia pst 5a ja Vene tn 6 lisandus
Pelgulinna Rahvamaja hoone Telliskivi tn 56. Koolitustegevus jätkus väljakujunenud 12 valdkonnas: kultuur ja ühiskond,
kunst ja disain, IT- ja digioskused, loodus ja keskkond, liikumine ja tants, psühholoogia ja eneseareng, keeled, käsitöö,
muusika, tervis ja ilu, kokandus, teater, millest tavapäraselt kõige populaarsemad valdkonnad on keeled, kokandus ja
muusika.
Sügisel algas loengusari „Absurdist ratsionaalsuseni“, kus sai kohtuda keskkonnaekspertidega, kes avasid kuulajate jaoks
keskkonnahoiu- ja jätkusuutlikkusega seotud teemasid. COVID-19 viiruse levikust tingitud pandeemia mõjude
leevendamiseks alustati koostöös Mittetulundusühinguga Peaasjad vaimse tervise kursusega. Kursuste programmi lisati ka
IT ja digioskuste valdkonna koolitusi. Kolmandik esimese poolaasta kursustest ja huviringidest viidi läbi e-õppena, mille
arendamist alustati koolitajate toetamisest ja juhendamisest. Veebikursuste, lisaks individuaalkoolituste ja õues õppevõimaluste arendamisega jätkatakse ka 2021. aastal.
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Tabel 10. Koolitusteenuse kasutamine 2018 - 2020

Õppijate arv
Loengutundide arv
Õppeprogrammide arv
Korraldatud näituste arv
Korraldatud ürituste arv

2018

2019

2020

3 702
4 885
205
25
97

3 764
4 890
221
26
90

2 655
4 332
200
20
45

Muutus
2020/2019
-1 109
-558
-21
-6
-45

-29,5%
-11,4%
-9,5%
-23,1%
-50,0%

Alleesmärk 2.2: elamusterohke Tallinn
Tallinna linnas tegutseb mitmeid etendus- ja kontsertasutusi, sh Tallinna linnale kuuluvad Tallinna Linnateater ja Tallinna
Filharmoonia.
Tallinna Linnateatri eesmärk on tutvustada repertuaariteatrit ja Eesti teatrikultuuri erinevatele sihtgruppidele. Teatri
2020. aasta etendustegevus oli peatunud kevadel ja sügistalvel tulenevalt kehtinud piirangutest. Osade kevadhooaega
planeeritud lavastuste väljatoomine lükkus sügisesse ja mõned 2021. aastasse. Ära jäi planeeritud suvelavastus ja
2021. aastasse lükkus ka rahvusvaheline teatrifestival Talveöö Unenägu. Esmakordselt prooviti võimalusi suhelda
publikuga digitaalsetes kanalites: online-etendus „Inimese hääl“, virtuaalne emadepäeva kontsert-etendus, salvestatud
lavastuste vaatamise võimalus läbi Elisa TV ja Jan Kausi audioraamatu “Tallinna kaart” sisselugemine. Linnateatri
heategevuslikku emadepäeva kontsert-etendust vaadati otse ligi 4000 ekraanilt ning selle raames annetati vaimse tervise
edendamisega tegeleva Mittetulundusühingu Peaasjad toetuseks ligi 6000 eurot.
2020. aastal esietendus viis uut lavastust, millest üks toodi publikuni virtuaalselt. 56. hooaja esimene uuslavastus „Vanja“
(lavastaja Mara Kimele) etendus Hobuveskis; digitaalne monodraama "Inimese hääl" (lavastaja Kristjan Suits) etendus
kolmel juunikuu õhtul Lavaaugus ning kanti üle elisastage.ee portaalis. Teatri ajutises uues mängupaigas Salme
Kultuurikeskuses esietendus kolm lavastust: Diana Leesalu „Nad tulid keskööl“, Riina Roose „Osnap“ ja Pascal Lambert`
„Õed“.
Aasta suursündmuseks oli Linnateatri ca 3700 m2 suuruse lao- ja tootmishoone avamine Suur-Sõjamäe tänaval. Edaspidi
saab teater lavastusteks vajalikud dekoratsioonid, alates kunstniku kavandist kuni lõpptulemuseni, ette valmistada ühes
kohas. Seoses IX kvartali renoveerimisega kolis teater välja Laia tänava kompleksist värskelt remonditud Salme
Kultuurikeskusesse. Aasta lõpus kuulutati välja ka Linnateatri IX kvartali ehitus- ja rekonstrueerimishange.
Tabel 11. Teatri teenuse kasutamine 2018 - 2020

Külastajate arv
Etenduste arv
Lavastuste arv repertuaaris
sellest uuslavastuste arv

2018

2019

2020

74 696
478
25
8

72 010
497
26
6

44 331
299
27
5

Muutus
2020/2019
-27 679
-198
1
-1

-38,4%
-39,8%
3,8%
-16,7%

Tallinna Filharmoonia korraldab kontserte barokist džässini ning tänu Mustpeade Majale on võimalik pakkuda ainulaadset
kooslust kultuurilisest sisust ning unikaalsest keskkonnast. 2020. aasta oli Tallinna Filharmooniale mitmekülgne ning
edukas ka rahvusvaheliselt. Veebruari alguses esines Tallinna Kammerorkester koos peadirigent Tõnu Kaljustega
Hamburgis, Elbphilharmonie suures saalis Arvo Pärdi autorikontserdil. Kontserdil oli ka live-stream, mida tänaseks on
järelvaadatud ca 100 tuhat korda. Samas saalis anti ka teine kontsert koos helilooja ja oudimängija Anouar Brahemi ning
dirigent Risto Joostiga. Aasta alguses toimusid kontserdid Austrias, Dornbirn Kulturhausis ja Itaalias, Bruneck
Ragenhausis. Sügisel osales Tallinna Kammerorkester koos Vilniuse Püha Kristoferi Kammerorkestri ja Sinfonietta
Riga’ga esimesel Baltimaade kammerorkestrite festivalil. Kontserdid olid virtuaalsed ja jõudsid publikuni üle terve
Baltikumi.
2020. aasta suvel toimus Tallinna Kammerorkestri kontsertturnee „Saabumissümfoonia“, mis tähistas muusikute
isolatsioonist naasmist publiku ette ja mille käigus anti Eestimaa kirikutes kümme kontserti Haydni ja Pärdi loominguga.
Kontserdid toimusid Toris, Lihulas, Hageris, Kambjas, Otepääl, Paides, Kuressaares, Rakveres ja Tallinnas.
Seoses eriolukorra ja valitsuse seatud piirangutega suursündmuste korraldamisele jäid ära või lükkusid järgmisesse
hooaega mitmed kontserdid. 2021. aastasse lükkus ka pika traditsiooniga Tallinna tunnusfestival Birgitta festival. Lisaks
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jäid ära mitmed planeeritud välisgastrollid ja Taff Clubis toimus vaid seitse kontserti ehk poole vähem kui eelnevatel
aastatel. Piiratud kontserttegevuse tingimustes tehti aga rohkem salvestusi.
Tabel 12. Kontsertteenuse kasutamine 2018 - 2020

Külastajate arv
Korraldatud kontsertide arv
sellest Mustpeade Majas
väljaspool Mustpeade Maja
Muusikaliste koostööprojektide arv

2018

2019

2020

41 130
57
35
22
29

33 669
61
36
25
19

17 330
47
25
22
24

Muutus
2020/2019
-16 339
-14
-11
-3
5

-48,5%
-23,0%
-30,6%
-12,0%
26,3%

Lisaks mitmekesisele programmile, mida pakuvad linna enda etendus- ja kontsertasutused, vahendatakse linlastele
kultuurielamusi ka koostöös erinevate osapooltega. 2020. aastal oli Tallinna linna kultuurikalender arusaadavalt
mõjutatud COVID-19 pandeemiast. Mitmed suured ja traditsioonilised üritused toimusid, aga paljud tavapärasest
hilisemal ajal ja vähendatud mahus.
Mittetulundustegevuse toetamise raames eraldati Tallinna linna toetust kokku 172 kultuurivaldkonna projektile ja
149 kultuuriorganisatsioonile ligi ühe miljoni euro ulatuses. Suurimad toetatud kultuurisündmused linna kultuurikalendris
olid Tallinn Music Week, džässifestival Jazzkaar, hübriidfestivali vormis Pimedate Ööde filmifestival,
barokkmuusikafestival Mustonenfest, varajase muusika festival „Tallinn feat. Reval“, Mardilaat ja Disainiöö.
Tallinna linna korraldatavatest traditsioonilistest kultuurisündmustest toimusid Taasiseseisvumispäeva kontserdid
erinevates linnaosades, Kultuuriöö koos Muuseumide ööga, Kirjandustänava festival, Rahvuskultuuride päevad, Hiina
uusaasta ja Tallinna päeva tähistamine, viimane neist virtuaalsena.
Tallinna osalusel anti välja Pimedate Ööde filmifestivali auhinnad, 6. Tallinna illustratsioonitriennaal “Pildi jõud”
preemia ja Kristjan Raua kunstipreemia.
2020. aasta juunis alustati URBACT programmi välisprojektiga „Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele –
ACCESS“, mille eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku kultuurivaldkonna arengut võimaldamaks kultuuri paremat
kättesaadavust kõigile linnaelanikele. Projekti tulemusena valmib Tallinna kultuurivaldkonna arengukava.
2020. aasta septembris alustati Euroopa Komisjoni poolt rahastatava välisprojektiga „Vanade tööstusalade muutmine
uuteks loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks“ CENTRINNO, mille eesmärgiks on välja töötada innovaatilised
lahendused võimaldamaks endised tööstusalad ümber kujundada kogukonnakeskusteks. Tallinnas on projektitegevuste
pilootalaks Kopli piirkond ja Kopli rahvamaja aadressil Kopli tn 93. Projekti tulemusena muutuvad need alad kaasaegseks
kohtumispaigaks asumi elanikele.

Olulisemad tegevused 2021. aastal






Toimub maailma suurim purjeõppelaevade regatt The Tall Ships Races 2021.
Avatakse Kalamaja muuseum.
Tallinn kandideerib UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks.
Jätkatakse Tallinna kultuurimaastikul oluliste kultuurisündmuste ja festivalide korraldamise toetamist.
Jätkatakse Mustpeade Maja restaureerimistöödega. Teostakse remonttöid Vene Kultuurikeskuses, Tallinna
Keskraamatukogu ja Tallinna Linnamuuseumi filiaalides ning muudes kultuuri valdkonna asutustes.
 Jätkatakse üleminekut RFID (radio-frequency identification, raadiosagedustuvastus) tehnoloogial põhineva teavikute
tuvastamis- ja kaitsesüsteemile Tallinna Keskraamatukogus.
 Soetatakse uus elektriline raamatukogubuss.
 Alustatakse Tallinna Linnateatri Laia tn IX kvartali ehitustöödega.

Alleesmärk 2.3: säilinud ja väärtustatud ajalooline pärand linnaruumis
Linn panustab ajaloolise pärandi säilitamiseks ja teadvustamiseks linnale kuuluvate mälestiste restaureerimise,
konserveerimise, uurimise ja dokumenteerimise kaudu. Samuti läbi omanike ja elanike nõustamise, konsulteerimise ning
kolmandatele osapooltele kuuluvate mälestiste või miljööväärtuslike ehitiste autentsete detailide restaureerimiseks
toetuste andmise.
Tallinna ajaloolise pärandi säilitamisel keskendutakse eeskätt UNESCO maailmapärandi nimekirjas olevale vanalinnale.
Ajaloolised linnakindlustused nõuavad mõistetavalt pidevaid parendusi olemasoleva olukorra säilitamiseks.
2020. aastal jätkati Toompea tugimüüride korrastamist ning tehti korda enam kui 300. aasta vanune Gootide reduut
Toompargis, kuhu rajati avalik pargiosa ning trepp. Alustati Tallinna suurima (müüride kogupikkus ca 500 m) Skoone
bastioni I etapi restaureerimise riigihanget. Jätkati vanalinnas kirikute restaureerimise toetamist läbi Kirikurenessansi
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programmi, mille raames restaureeriti Oleviste kiriku lõunakabel, toetati Toomkiriku mõõdistamist ja Püha Vaimu kiriku
keskaegse altari konserveerimis- ja uurimisprogrammi jätkamist ning oreli restaureerimist. Väljapool vanalinna toetati
Tallinna Kaasani Jumalaema Sünni kiriku piirdeaia ja hooviala korrastamist, Tallinna Kalju Baptistikoguduse ja Tallinna
Nikolai Imetegija kirikute restaureerimist. Jätkus kesklinna ja Kadrioru skulptuurimälestiste korrastamine, millega alustati
juba 2017. aastal.

Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Jätkatakse kirikurenessansi programmi kirikute restaureerimiseks ja konserveerimiseks, sh Püha Vaimu kiriku
keskaegse altari uurimis- ja konserveerimisprogrammi ning alustatakse Oleviste kiriku keskaegse Hans Pawelsi
kenotaafi konserveerimis- ja uurimisprogrammiga.
 Jätkatakse Toompea tugimüüri korrastamist.
 Alustatakse Skoone bastioni restaureerimist.

Alleesmärk 2.4: Tänapäevased,
spordiürituste valik

elanikele

kättesaadavad

sportimisvõimalused

ning

lai

Tallinnas on laialdased võimalused nii tipp- kui ka harrastusspordiga tegelemiseks, samuti terviseliikumise harrastamiseks
igas vanuses linnaelanikele. Tallinn pakkus 2020. aastal sportimisvõimalusi 7 linna spordiasutuses, milles oli harrastus- ja
saavutusspordiga tegelemiseks kokku 24 erineva spordialaga viljelemist võimaldavat spordibaasi. Toetati noorte
saavutusspordi arendamiseks vajalike võimaluste ja tingimuste loomist Tallinna Spordikoolis ning organiseeritud
harrastussporditegevust spordiorganisatsioonides.
Kui tavaliselt on sporditeenuste kättesaadavus tagatud 7 päeva nädalas keskmiselt 10–13 tundi päevas, siis 2020. aastal oli
see COVID-19 pandeemiast tulenenud piirangute tõttu oluliselt väiksem. Spordibaasid olid täielikult suletud perioodil
16. märts - 17. mai 2020 ja 28. - 31. detsember 2020 ning ülejäänud ajal kehtis maksimaalselt 50% täituvuse nõue.
Piirangutest tingituna vähenes nii spordibaaside külastuskordade arv kui ka spordikeskustes korraldatavate võistluste ja
muude ürituste arv. Kuna siseruumides ja -rajatistes olid rangemad piirangud, siis surve välirajatiste külastamiseks kasvas.
Märgatav külastatavuse kasv oli Kadrioru Staadionil, terviseradadel ja talveperioodil vabaõhu jääväljakutel.
Tabel 13. Tallinna spordiasutuste külastuskordade arv 2018–2020
2018

Tallinna Spordihall
Pirita Spordikeskus
Kristiine Sport
Nõmme Spordikeskus
Tondiraba Spordikeskus
Kadrioru Staadion
Kokku *

2019

2020

489 007
537 368
252 988
212 509
372 540
396 914
76 763
52 026
125 803
116 730
23 128
25 647
1 340 229 1 341 194

254 321
130 270
274 407
18 252
93 972
27 598
798 820

Muutus
2020/2019
-283 047
-82 239
-122 507
-33 774
-22 758
1 951
-542 374

-52,7%
-38,7%
-30,9%
-64,9%
-19,5%
7,6%
-40,4%

* külastuskordade koondarvud sisaldavad kõikide filiaalide arvestuslike külastuskordasid, numbrites ei kajastu võistluste ja
pealtvaatajatega seotud arvud, samuti ei kajastu terviseradade külastatavus.

Linlastele sportimisvõimaluste tagamisel on üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks noorte (7–19-aastaste) liikumisharrastuste toetamine. 2020. aastal eraldati sporditegevuse toetust kokku 158 spordiorganisatsioonile, mis tagas
sportimisvõimalused 22 086 harrastajale. Sporditegevuse toetuse maht suurenes võrreldes 2019. aastaga 2% võrra, mis oli
tingitud harrastajate koguarvu tõusust.
Tulenevalt kehtestatud piirangutest oli sporditegevuse regulaarne korraldamine keeruline. Sõltumata sellest, et treeninguid
viidi läbi individuaalkavade alusel ja virtuaalselt ei vähendanud linn aasta alguses spordiklubidele määratud
sporditegevuse toetust. Eesmärgiks oli tagada pealinna spordiklubide jätkusuutlikus keerulisel perioodil, kus vanemate
osalustasud, erasektori toetus ning muud sissetulekud vähenesid märgatavalt.
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Tabel 14. Sporditegevuse toetuse tegevusnäitajad 2018–2020

Toetuse saajate arv
spordiklubid
7-19.aastased harrastajad
EKR 5.-8. tasemega treenerid
kvaliteetse spordiklubi toetuse saajate (spordiklubide) arv
kvaliteetse spordiklubi toetuse saajate (spordiklubide) laste arv
Arvestuslikud toetused (eurot)*
harrastaja ja treeneri kohta baassumma
treeneri kohta
kvaliteetse spordiklubi kohta
Eraldatud toetuste summa kokku (€)

2018

2019

2020

150
21 571
516
26
9 786

153
21 618
508
26
9 609

158
22 086
521
22
9 114

5
468
13
-4
-495

3,3%
2,2%
2,6%
-15,4%
-5,2%

200
200
200
1 299
1 302
1 310
16 937
18 548
20 714
5 670 785 5 787 400 5 903 102

0
8
2 166
115 702

0,0%
0,6%
11,7%
2,0%

Muutus
2020/2019

* sh andmed tabelis esitatud kaalutud keskmisena

Tallinna Spordikool jätkas koostöös 36 spordiklubiga saavutusspordi arendamist, võimaldades 511 andekal
noorsportlastele vanuses 11-19-aastat (erandjuhtudel ka kuni 23-aastastele) täiendavaid treeninguid mahus 5137 tundi,
võimalust osaleda aasta vältel 46 võistlusel (sh 33 välisvõistlustel) ja 92 laagris (sh 30 välislaagris), kokku
1012 laagripäeva. Tegutseti 20 spordialal: epeevehklemine, iluuisutamine, iluvõimlemine, judo, jäähoki, karate,
kergejõustiku mitmevõistlus, kiiruisutamine, korvpall, käsipall, laskesuusatamine, maadlus, poks, purjetamine,
rannavõrkpall, sulgpall, taekwon-do, tennis, ujumine, võrkpall.
Projekti „Sportlaste testimine vigastusriski hindamiseks ja sportliku jätkusuutlikkuse tagamiseks“ raames testiti
põhjalikult pea 300 sportlast ning nende tulemuste põhjal said sportlased 584 füsioteraapia seanssi. Nimetatud projekti
vajalikkust ja edukust näitab see, et kolme aasta jooksul, mil testimised koos füsioteraapiaga on toimunud, on sportlaste
vigastuste arv järjepidevalt langenud.
Spordikoolile oli lõppenud aasta COVID-19 pandeemia ja sellest tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorra mõju võistluste
osas märkimisväärne, paljud rahvusvahelised turniirid ja tiitlivõistlused jäid ära ning ka Eesti sisesed tiitlivõistlused ei
jõudnud parimate väljaselgitamiseni. Sama tendents oli ka laagrite osas, korraldati suuremas mahus kodumaiseid laagreid,
kui välismaiseid. Laagripäevade arv võrreldes eelnevate aastatega oli suurem, kuna puudus võistlusväljund ning
suveperioodil kasutati võimalust treenida rohkem üheskoos. Vigastuste ennetamise projekti raames töötati iganädalaselt
välja treeningkavad distantstreeningute läbiviimiseks, millest oli suur abi nii treeneritele kui ka sportlastele.
Tabel 15. Spordikooli tegevuse näitajad 2018–2020

Harrastajate arv
Treenerite arv
Spordialade arv

2018

2019

2020

517
55
20

517
55
20

511
56
20

Muutus
2020/2019
-6
1
0

-1,2%
1,8%
0,0%

Tallinna 2020. aasta spordielu oli väga muutlik ja keeruline. Kehtestatud piirangute tõttu jäi aasta jooksul ära
47 rahvusvahelist ja 18 kohaliku võistlust. Samuti ei valitud esmakordselt Tallinna parimaid sportlasi ja treenereid. Siiski
toimusid rahvusvahelistest võistlustest aasta alguses: Simple Sessioni 20. juubelifestival, iluuisutamise juunioride
maailmameistrivõistlused, suve lõpul Merko Cup tennises, sügisel täispikk triatlon Ironman Tallinn. Eesti Korvpalliliidul
avanes oktoobrikuus erakorraline võimalus korraldada Euroopa meistrivõistluste valikturniiri mängud Saku Suurhallis,
kahjuks viimasel hetkel aga ilma pealtvaatajateta.
Suvel tähistati 1980. aasta Moskva suveolümpiamängude olümpiaregati 40. aasta möödumist. Olümpiapurjespordikeskuse
lipuväljakul süüdati olümpiatuli, toimus temaatiline kontsert, kust võtsid osa 1980. aasta olümpiavõitjad Jaak Uudmäe,
Ivar Stukolkin, Esko Rechardt (Soome), olümpiahõbe Nikolai Poljakov, olümpiapronks Jüri Tamm jpt. Sündmusest
valmis Eesti Televisiooni erisaade „40 aasta möödumist olümpiaregatist“.
Enamus pealinna rahvaspordi- ja terviseliikumiseüritused toimusid, kuid paljud neis ka esmakordselt virtuaalselt sh
suursündmused Maijooks ja Tallinna Sügisjooks, kus osales 11 tuhat jooksusõpra üle maailma. Uue suursündmusena
toimus pealinnas Rakvere Ööjooksu meeskonna korraldatud Ööjooksu Ülemiste eri, kus piirangute tingimustes osales
10 km distantsil 741 jooksusõpra.
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Lisaks toetati Tallinna meistrivõistluste, kohalike turniiride korraldamist ja linna sportmängude esindusvõistkonna
tegevust ning saavutussportlaste osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, juhul kui need toimusid.
Tabel 16. Tallinna linna poolt toetatud spordiprojektide arv 2018–2020
2018

2019

2020

86
36
304
97
0
0

91
35
269
77
13
101

62
14
238
59
12
95

Rahvusvahelised võistlused
Tallinna meistrivõistlused
"Tallinn Liigub" etapid
Muud spordiprojektid
Esindusvõistkonnad
Saavutussportlased

Muutus
2020/2019
-29
-31,9%
-21
-60,0%
-31
-11,5%
-18
-23,4%
-1
-7,7%
-6
-5,9%

Suuremateks investeeringuteks linna sporditaristusse oli Kadrioru staadioni harjutusväljaku renoveerimise alustamine
ning peaväljaku tervikrenoveerimise projekteerimise ettevalmistamine. Harjutusväljaku renoveerimistööd lõppevad
2021. aasta juunis. Alustati Tallinna spordihalli projekteerimisega kergejõustikuhalli renoveerimiseks koos
juurdeehitusega.
Aasta jooksul avati ja parendati pealinnas mitmeid spordiväljakuid ja -saale, mis loovad paremad tingimused nii profi- kui
ka harrastussportlastele. Võidujooksu jalgpalliväljakul vahetati välja kunstmurukate, soetati inventari ning ehitati uus
piirdeaed, Pirita Spordikeskuses valmis välihokiväljak ja Harku Sõudebaasis valmis uus paadisild.
Lisaks erinevatele jõulinnakutele ja palliplatsidele, mis rajati linnaosadesse, valmis ka Eesti korvpalli 100. sünnipäeva
puhul Eesti suurim seitsme korvpalliväljakuga Kristiine Spordimaja välikorvpallikeskus ja Snelli staadionil avati
hooajaliselt 3x3 peaareen ehk uus Alexela Arena, mis saab edaspidi olema suvekoduks 3×3 korvpalluritele.

Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Jätkatakse Kadrioru staadioni kaasajastamist, sh valmivad harjutusväljaku renoveerimistööd ja alustatakse Kadrioru
staadioni peaväljaku renoveerimistööde ettevalmistamisega.
 Alustatakse Tallinna spordihalli ümberehitustöödega.
 Rajatakse jalgpallihall Punane tn 69 staadionile.
 Jätkatakse Kalevi staadioni rekonstrueerimistööde teostamisega.

Peaeesmärk 3: turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja elukestvalt õppiv tallinlane –
haritud, võimekas ja avatud Tallinn
Eesmärgi ellu viimist toetab programm „Lasteaiakoht igale lapsele“, kodulähedase üldhariduse ja keskhariduse
kättesaadavuse võimaldamine ning kutsehariduse võimaluse pakkumine.

Mõõdik
Nüüdisajastatud lasteaedade osakaal
(lähtuvalt investeeringute kavast)
Renoveeritud koolide osakaal
(lähtuvalt investeeringute kavast)
Noortekeskuste ja ülelinnaliste programmide külastajaid
Noorteinfo kontaktide koguarv
(noorteinfo päringud, infoüritustel osalejad )

Algtase
2017
15%

Tase
2020
18%

Sihttase
2023
25%

85%

95%

95%

70 965
257 317

57 808*
164 040*

100 000
230 000

* tulenevalt eriolukorrast olid noortekeskused suletud 16. märts - 17. mai 2020

Alleesmärk 3.1: Tallinna elanikeregistris olevatele 1,5–7-aastastele lastele on tagatud võimalus
omandada alusharidus nüüdisaegse õpi- ja mängukeskkonnaga koolieelses lasteasutuses
2020. aasta lõpu seisuga oli Tallinnas kokku 127 lastehoidu ja alusharidust pakkuvat munitsipaallasteasutust,
sh 125 lasteaeda, 1 lasteaed-põhikool (Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool) ja 1 lasteaiarühmadega kool (Tallinna Heleni
Kool), kus seisuga 10. november 2020 käis kokku 20 784 last, neist 3692 sõimerühmas (rühmi kokku 222),
14 201 aiarühmas (rühmi kokku 628), 1614 liitrühmas (rühmi kokku 84), 630 sobitusrühmas (rühmi kokku 40) ja
647 erirühmas (rühmi kokku 70). Öörühmad on avatud Tallinna Rõõmupesa Lasteaias ja Tallinna Tähekese Lasteaias ja
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teenust kasutas 2020. aastal keskmiselt 25 last (rühmi kokku 2). Lasteaedade 42 keelekümblusrühmas käis 946 last
(4,6% linna munitsipaallasteaedade laste üldarvust). Hariduslike erivajadustega laste arengu toetamiseks avati Tallinna
Tähekese Lasteaias ühe tavarühma asemel tasandusrühm ja Lasteaias Mesipuu loodi kahe sobitusrühma asemel üks
tasandusrühm ja üks pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm.
Munitsipaallasteaedades käivate laste arv on seoses rahvastiku demograafiliste muutustega olnud jätkuvalt languses.
2020. aasta novembri seisuga oli koolieelsetes munitsipaallasteasutustes alaliselt ligikaudu 350 vaba lasteaia- ja
sõimekohta. Samas on mõnes linna piirkonnas (nt Kesklinnas Kadrioru ja Põhja-Tallinnas Kalamaja piirkond) jätkuvalt
puudus sõimekohtadest 1,5-2-aastastele lastele ja hariduslike erivajadustega laste erirühmadest. Teenuse paremaks
pakkumiseks on kuue lasteaia juurde loodud mängu- ja arendustubasid, kus 2020. aastal oli kokku 77 kohta. Lisaks toetas
linn 2020. aastal 23 eralasteaeda, võimaldades sellega alusharidust täiendavalt keskmiselt 777 lapsele. Koolieelse
eralasteasutuse toetus 2020. aastal oli 187 eurot kuus ühe lapse kohta (2019. aastal 173,50 eurot kuus). Tallinna linna
koolieelsete munitsipaallasteasutuste teenuseid kasutas 2020. aastal 454 teiste omavalitsusüksuste last ning 349 Tallinna
last käis mõne teise omavalitsusüksuse koolieelses lasteasutuses (2019. aastal vastavalt 473 ja 390 last).
Alates 1. septembrist 2017 hüvitab linn Tallinna elanikena registreeritud laste vanematele ka Tallinna linna koolieelses
munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu kuni 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu
kuni 2 eurot päevas. 2020. aastal kattis Tallinn laste toidukulu kokku summas 4,84 miljonit eurot.
Lasteaia kohatasu soodustusi määrati 2020. aastal jaanuarist kuni augustini kokku keskmiselt 720 lapse osas, millest
88 lapse vanem oli vabastatud vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses.
Alates 1. septembrist 2020 muutis linn lasteaedades kohatasu vabastamise aluseid. Lisaks vähekindlustatud perede lastele
ja alates pere kolmandast lapsest on nüüd kohatasust vabastatud ka hariduslike erivajadustega lapsed ning varasem kuni
80% soodustuse määr suurendati kõigil soodustuste saajatel 100%-ni. Aasta viimasel neljal kuul oli kohatasu soodustuse
saajaid kuus keskmiselt 2700 last varasema 720 lapse asemel. Vanemad vabastati kohatasu maksmise kohustusest
COVID-19 leviku tõttu tema lapse lasteasutuse või rühma sulgemisel. Seoses lasteaia rühmade ajutise sulgemisega
tulenevalt COVID-19 viiruse levikust vabastati alates septembrist kohatasu maksmisest täiendavalt ca 898 last kuus.
Sõltumata pandeemiast ja riigis kehtestatud eriolukorrast, tagas linn lasteaiateenuse kättesaadavuse kogu aasta vältel.
Lisaks lasteaiateenuse käimas hoidmisele pakkus Tallinn lapsevanematele ka majanduslikku tuge: kõik munitsipaallasteaedade lapsevanemad vabastati kevadisel eriolukorra perioodil lasteaia kohatasu maksmisest.
Alates 1. septembrist 2020 katab linn ka eralasteaedades käivate Tallinna laste toidukulu linnavalitsuse poolt kehtestatud
piirmäära ulatuses sarnaselt munitsipaallasteaedades käivate lastega, keskmiselt 718 last kuus ja toetab eralasteaedades
käivate hariduslike erivajadustega laste vanemaid munitsipaallasteaia kohatasu ulatuses, keskmiselt 4-5 last kuus
(2020. aastal 71,25 eurot kuus).
2020. aastal valmis uus Tallinna Lasteaed Naksitrallid ning alustati Tallinna Liivamäe Lasteaia, Tallinna Lasteaia
Rabarüblik, Tallinna Järveotsa Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Laagna Rukkilill renoveerimistega. Lisaks alustati Tallinna
Vindi Lasteaia, Tallinna Asunduse Lasteaia, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia, Merivälja Lasteaia, Lasteaed Maasikas ja
Lasteaed Kelluke projekteerimistega. Uuendati seitsme lasteaia välisvalgustus ja korrastati lasteaedade õuealasid ning
parendati lasteaedade õpikeskkondi väiksemate remonttöödega.
Tabel 17. Laste arv Tallinna koolieelsetes lasteasutustes 2018–2020

Munitsipaallasteasutus
Eralasteaed
Kokku

2018

2019

2020

21 207
750
21 957

21 084
765
21 849

20 784
777
21 561

Muutus
2020/2019
-300
12
-288

-1,4%
1,6%
-1,3%

Alleesmärk 3.2: Kõigile Tallinnas elavatele lastele on tagatud võrdsed võimalused põhihariduse
omandamiseks tänapäevasel tasemel ning soovijatele on kättesaadav keskharidus ja osalemine
elukestvas õppes
Põhi- ja üldkeskhariduse omandamise ja koolikohustuse täitmise tagamiseks tegutses 2020. aasta lõpus Tallinnas
57 munitsipaalkooli (sh 42 gümnaasiumi, 12 põhikooli, 2 täiskasvanute gümnaasiumi ja 1 lasteaed-põhikool), 30 era- ja
2 riigikooli.
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Joonis 10. Õpilaste arv Tallinna munitsipaalkoolides 2016–2020

43 674

2016

44 776

2017

45 567

2018

46 356

46 926

2019

2020

Seisuga 10. november 2020 õppis Tallinna munitsipaalkoolides 46 926 õpilast, neist 3907 õpilast (2019. aastal 3794)
teistest omavalitsusüksustest. Teiste omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides õppivate Tallinna õpilaste arv oli
2020. aastal 1057 (2019. aastal 1077).
2020. aasta märksõnad koolides olid: muutunud igapäevane töö- ja õppekorraldus ja suurenenud vajadus IT vahendite ja
erinevate keskkondade järgi seoses distantsõppega; vähene digipädevus (vajadus koolituste ja haridustehnoloogide järgi),
interneti kättesaadavus ja kiirus, suurenenud vajadus hariduslike erivajadustega laste toetamiseks (tugispetsialistide
puudus); isoleeritus, mis suurendab vaimset tasakaalutust ja koolikiusu.
Seoses COVID-19 pandeemiaga rakendasid koolid distantsõpet, hiljem hajutatud õpet. Õpilastele ja õpetajatele jagati
distantsõppeks koolide arvutipargist IT vahendeid. Taolises mahus e-õppe rakendamine oli esmakordne ning õpetaja
töökoormus distantsõppe perioodil suurenes oluliselt. Tuli hakata välja töötama materjale e-õppe tundide läbiviimiseks
ning võeti kasutusele erinevaid veebilahendusi ja e-õppevara. Tõhustati haridustehnoloogide tööd, korraldati koolitusi ja
nõustamisi töötajate digipädevuse tõstmiseks. Tagati tugi hariduslike erivajadusega lastele (konsultatsioonid,
järeleaitamistunnid). Viiruse ennetamiseks ja tõkestamiseks tõhustati haridusasutustes koristus- ja puhastustöid, piirati
kõrvaliste isikute juurdepääs koolihoonetesse ja õuealadele, paigaldati termokaamerad hoonete sissepääsudesse. Samuti
korraldati ringi õpilaste toitlustamine – senine koolilõuna asendus toidupakkide jagamisega.
2020. aastal valmis Tallinna Tondi Põhikooli uus hoone. Alustati Tallinna Arte Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli ja
Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi renoveerimistega. Paigaldati moodulhooned üheksa kooli (Tallinna Pae Gümnaasium,
Lasnamäe Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium,
Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Kivimäe Põhikool, Ehte Humanitaargümnaasium) juurde,
mida linn rendib ruumikitsikuse leevenduseks järgmise viie aasta jooksul. See võimaldab kaotada õhtupoolseid vahetusi ja
tekivad paremad võimalused väikeklassideks ja individuaalõppeks. Täielikult renoveeriti Tallinna Mustamäe
Humanitaargümnaasiumi staadion ja alustati Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitamist. Suuremate
ehitustöödena renoveeriti Tallinna Tõnismäe Reaalkooli fassaad ja vahetati koolihoone aknad ning jätkati enam kui
15 aastat tagasi renoveeritud koolihoonete parendamist, sh renoveeriti Ristiku Põhikooli aknad ja vahetati põrandad,
renoveeriti Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Inglise Kolledži klassiruume. Õpilaste ja kooli töötajate tervise kaitseks ja
COVID-19 haigestumise ennetamiseks paigaldati kõikidesse koolidesse termokaamerad, et mõõta koolihoonesse
sisenejate kehatemperatuuri.
Kutseõppe võimalust pakub linn Tallinna Kopli Ametikoolis. Õppetöö toimub eesti ja vene õppekeeles nii päevases kui ka
töökohapõhises õppevormis. Kool pakub ainsa kutsekoolina Tallinnas võimalust omandada elukutset ka neil, kel on
põhikool pooleli jäänud. Ametialasele tasemekoolitusele lisaks tegutseb kool ka täiskasvanute täiendkoolituse, kutsealase
eelkoolituse ja kutsenõustamise valdkonnas.
2020. aasta kevadel lõpetas kooli 13 õpperühma ja 90 õpilast. 2020/2021. õppeaastal toimus vastuvõtt 15 õpperühma ning
teist korda toimus õppetöö ka õhtusel ajal, mis annab täiskasvanutele võimaluse omandada haridust töötegemise kõrvalt.
Seoses COVID-19 pandeemiaga oli haridussüsteem segaduses ja suur osa kevadel pidanud lõpetajatest ei saanud
lõpueksameid nominaalajal sooritada, mistõttu sai kool planeeritust vähem õpilasi vastu võtta. Töökohapõhist õpet
rakendati kahel erialal puhastusteenindaja ja puhastusteenindaja-juhendaja. Oktoobris toimusid veevärgi tehniku
kutsemeistrivõistlused „Noor Meister 2020“, mille võitjaks tuli Tallinna Kopli Ametikooli õpilane.
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Tabel 18. Õpilaste ja õpperühmade arv Tallinna Kopli Ametikoolis 2018–2020

Õpilaste arv
sh põhiharidusega õpilased
põhihariduseta õpilased
keskharidusega õpilased
Õpperühmade arv
Lõpetajate arv
Välja langenute osakaal õppima asunutest

2018

2019

2020

210
122
65
23
30
92
19,3%

256
182
15
59
31
75
20,1%

269
161
25
83
37
90
19,5%

Muutus
2020/2019
13
-21
10
24
6
15

5,1%
-11,5%
66,7%
40,7%
19,4%
20,0%
-3,0%

Hariduse tugiteenuste valdkonnas keskenduti 2020. aastal haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
valdkonna õppetöö koordineerimisele ja uuenduslike õppeprojektide ning meetodite juurutamisele. Seoses koolide
üleminekuga distantsõppele märtsis alustati traditsioonilise nutikuuga varem, sest koolidel tuli hakata juba märtsis oma
õpet väga nutikalt ja digitaalselt korraldama. Nutikuu eesmärgiks on uute ja huvitavate ideede ning lahenduste
tutvustamine õpetajatele, õppijatele ja lapsevanematele, et muuta õppimine põnevamaks ja tänapäevasemaks, kasutades
selleks erinevaid nuti- ja digivahendeid. Nutikuu raames korraldasid koolid ja lasteaiad seekord üritusi üle veebi, enamasti
asutusesiseselt Zoom, Google Meets, Google Suite vm veebikeskkonnas, kus osalesid õpilased, õpetajad või
lapsevanemad. Nutikuul läbiviidud kaks suuremat üritust olid Tallinna Arbu Lasteaia rahvusvaheline e-konverents
„Kaasaaegne lasteaed pandeemia korral: õnnelik, loominguline, julge ja terve laps“, kus osales üle 200 inimese nii
Tallinnast, mujalt Eestist kui ka välismaalt ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi veebiseminar „Distantskevad Gustav Adolfi
Gümnaasiumis“, millel oli hulgaliselt vaatajaid üle kogu Eesti.
Jätkati haridusasutuste innovatsioonilaborite projekti #EduInnoLab, mille eesmärgiks on rajada Tallinna
haridusasutustesse erinevaid innovatsioonikeskuseid. 2019. aastal liitusid projektiga seitse uut kooli, kelle #EduInnoLab
laboritest planeeriti 2020. aastal neli laborit: Tallinna Reaalkooli Inseneeria Labor, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi
Öökullide Roboakadeemia, Gustav Adolfi Gümnaasiumi Visualiseerimislabor ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi
Disainmõtlemise Keskus. Seoses eriolukorraga toimusid kahe viimase labori avamisüritused veebis ja ülejäänud laborite
avamine lükkus aga kaugemasse perioodi.
Uute õppemeetodite rakendamiseks ja digipädevuste arendamiseks hangiti koolidele 58 digilauda Wacom One ning
distantsõppe toetamiseks 58 videokonvernetsi seadet Konftel Ego. Lisaks soetati 400 Cogmation Roboticsi Virtual
Robotics Toolkit perpetual litsentsi, et toetada koolide virtuaalset robootikaõpet, mille eesmärgiks on anda õpilastele
võimalus programmeerida roboteid ka kodutööna, kus õpilasel puudub füüsiline ligipääs robootikakomplektidele. Toetati
Tallinna Õpetajate Maja kaugtöökeskkonna loomist Tallinna õpetajate koolituste ja seminaride paremaks läbiviimiseks.
2020. aastal jätkus III klassi õpilaste (4442 last) koolikohustusliku ujumise algõppe korraldamine. Tallinna Koolinoorte
Spordimängude raames toimusid võistlused kokku kuuel spordialal, kus osales kokku ligemale 2000 õpilast.
Õpilaste liikumisaktiivsuse suurendamiseks algatatud Tartu Ülikooli Liikumislabori teaduspõhise sekkumisprogrammiga
Liikuma Kutsuv Kool (edaspidi LKK) ühinesid 2020. aastal viis Tallinna kooli. Linn toetas uusi koole sise- ja
õuevahenditega õpilaste liikumisaktiivsuse toetamiseks. Lisaks said kõik 14 võrgustikku kuuluvat kooli praktilised
materjalid mängujuhtidele aktiivsete vahetundide läbi viimiseks. Tartu Ülikooli Liikumislabori Aasta Tegija 2019/2020
konkursil pälvisid mitmed Tallinna LKK võrgustiku koolid tunnustuse oma tubli töö eest, sh Tallinna Kuristiku
Gümnaasium (Liikuma Kutsuva Kooli Tegus Tiim ja Liikuma Kutsuv Koolijuht), Tallinna Südalinna Kool (Liikuma
Kutsuv Saavutus Koolis, kogupäevakool), Tallinna 32. Keskkool (Särav Liikuma Kutsuv Noortealgatus, Spordivaim)
ning Merivälja Kool (Liikuma Kutsuvale Koolile Toeks Olnud Lapsevanemad, projekt „Kõnnin kooli“). Tallinna
Linnavalitsus koos Tallinna Haridusametiga pälvis Tallinna LKK võrgustiku koolide toetamise eest Tartu Ülikooli
Liikumislaborilt tunnustuse „Liikuma Kutsuvat Kooli Toetav Kohalik Omavalitsus“.
Üheks prioriteetseks tegevuseks 2020. aastal oli kiusamise ennetus- ja sekkumistegevuste tõhustamine koolides koostöös
kiusamisvaba haridustee liikumise liikmetega (Lastekaitse Liit, Sihtasutus Kiusamisvaba Kool, Tervise Arengu Instituut,
Tartu Ülikooli eetikakeskus, Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (edaspidi TORE), MTÜ Vaikuseminutid ja Eesti
Õpilasesinduste Liit). Turu Ülikoolis välja töötatud teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi KiVa hakkas
2020. aastal rakendama veel viis kooli. Tervise Arengu Instituudi tõenduspõhise VEPA (Veel Parem) käitumisoskuste
mängu ennetusprogrammi rakendamist alustati veel neljas vene õppekeelega koolis ning üheksas eesti õppekeelega koolis
ning TORE tugiõpilaste ring jõudis veel kolme kooli. Kolmes koolis läbisid õpetajad programmi Vaikuseminutid
metoodika baaskoolituse ning plaanis on 2021. aastal nendes koolides proovida Vaikuseminutid tõenduspõhist
sekkumisprogrammi koolinoortega.
Erinevate uuringute järgi on suurenenud vaimse tervise probleemide levik noorte seas. Seoses sellega korraldati koostöös
Mittetulundusühing Peaasjad meeskonnaga Tallinna tervist edendavate koolide (TEK) ja lasteaedade (TEL) võrgustiku
liikmete võimestamiseks „Vaimse tervise esmaabi“ koolitused ning algatati ka pilootprojekt noorte vaimse tervise
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toetamiseks. Lisaks toimusid lasteaiaõpetajatele Tervise Arengu Instituudi metoodilise materjali „Koolieelses eas laste
seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisuse kasvatus“ koolitused ning „Lapse uni ja selle mõju pere toimetulekule“
koolitused.
2016. aastal liitus Eesti laste ja noorte keskkonnateadlikkuse kujunemist edendavas ülemaailmsesse programmiga
Eco - Schools ehk Roheline Kool. Keskkonnahoidlikkust tunnustava ökomärgise „Roheline Lipp“, mis antakse välja
haridusasutustele, kes on kujundanud oma keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda õppetöös, maja haldamisel ja kogu
tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse ka lapsevanemad ja kõik
haridusasutuse töötajad, said 2020. aastal veel 16 linna haridusasutust. Tänaseks on programmiga liitunud 73 linna
haridusasutust, sh 56 lasteaeda, 16 kooli ja 1 huvikool.
2020. aastal tehti ettevalmistusi liitumiseks Ettevõtliku Kooli programmiga, mis toob koolidesse kaasava õppimise
metoodikaid, ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on
õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõikidesse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust
lähtuksid õpilastest endist. Aasta jooksul kaardistati programmist huvitatud koolid (Kadrioru Saksa Gümnaasium, Pirita
Majandusgümnaasium, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Arte Gümnaasium,
Kalamaja Pôhikool, Haabersti Vene Gümnaasium ja Ehte Humanitaargümnaasium) ja kohtuti Ettevõtliku Kooli
esindajatega.
Uue algatusena alustati tunnustuskonkurssiga „Kuu klassijuhataja“, mille eesmärgiks on igakuiselt märgata ja tunnustada
klassijuhatajat, kelle tegevus oma klassi (või kursuse) õppijate individuaalse ja sotsiaalse arengu toetaja ning
klassikultuuri loojana väärib esiletõstmist ja jagamist. Kuu klassijuhatajatele on välja pandud rahaline preemia ning
õpilaste mäng koos koolitusega Tartu Ülikooli eetikakeskuselt. Lisaks saavad kõik kandidaadid tänukirja ja klassijuhataja
käsiraamatu.
Esmakordselt viidi läbi konkurss „Tallinna aasta spordisõbralik õpetaja 2020“, mille eesmärgiks on tunnustada Tallinna
üldhariduskoolide õpetajate tööd õpilaste igakülgse kehalise ja vaimse arengu toetamisel.
Jätkati pedagoogide eesti keele süvaõppe programmiga, mille eesmärgiks on tõsta pedagoogide eesti keele oskuse taset.
Koolitulepingud sõlmiti 3 ettevõttega, kelle koolitustes võttis osa 80 õppijalt 9 koolist.
Jätkati Tallinna haridusjuhtide toetamist nende arenguteel soodustamaks seeläbi linna haridusvõrgu tipptasemel juhtumist.
Koostöös Heateo Haridusfondi käivitati Haridusjuhtide Praktikaprogrammi, mille raames käivad koolijuhid praktikal
edukates ettevõtetes, et õppida nende juhtimiskogemusest rakendamaks saadud teadmisi oma koolis. 2020. aastal
omandasid kogemusi viie kooli direktorid järgmistes ettevõtetes: Ericsson Eesti Aktsiaselts, Pipedrive OÜ, AS SEB Pank,
Swedbank AS ja TransferWise OÜ.
Koostöös Tallinna Kiirabiga jätkus gümnasistide esmaabikoolituste projekt, kus gümnasistid said elupäästva esmaabi
praktilised oskused enda ja kaaslaste abistamiseks.
2020. aastal toimusid olümpiaadid 24 erinevas aines, millest võttis osa 9211 Tallinna õpilast. Eesti koondisse arvatud
13 Tallinna õpilast said 6 rahvusvaheliselt olümpiaadilt kokku 11 medalit, neist 4 hõbe- ja 7 pronksmedalit.
Tallinna haridusasutustes toetab eripedagoogilise-, logopeedilise-, psühholoogilise- ning sotsiaalpedagoogilise nõustamise
kättesaadavust Tallinna Õppenõustamiskeskus. 2020. aastal andis keskus esmatasandi logopeedilist abi 3070,
psühholoogilist abi 372 ja eripedagoogilist abi 625 lapsele. Lisaks viidi läbi enam kui 270 erinevat nõustamist ning
korraldati koolitusi 1603 lasteaia- ja kooliõpetajale küsimustes, mis seonduvad õpilaste hariduslike erivajadustega
arvestamisega õppe korraldamisel.

Alleesmärk 3.3: Kõigile soovijaile on tagatud kättesaadav ja jõukohane huvitegevus ja –haridus
2020. aastal tegutses Tallinnas 10 munitsipaalhuvikooli, kus 2020. aasta oktoobri seisuga käis kokku 8640 last
(2019. aastal 8827 last) ning Vanalinna Hariduskolleegiumi huvimajad 804 last (2019. aastal 830 last).
Lisaks tegutses 2020. aastal huvitegevuse edendamiseks Tallinna üldhariduskoolides 18 988 huviringi. Huviringide
koguarv võrreldes 2019. aastaga kasvas 280 võrra. Laiendati laste osalemisvõimalust uute huviringidega robootika,
tehnika ning loodusringides. Kokku osales koolide ringides 22 774 õpilast.
Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas jätkati koostööd Tallinna erinevate muuseumidega. Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklasside õpilased saavad külastada tasuta Energia Avastuskeskuse, Eesti Loodusmuuseumi, Eesti
Tervishoiu Muuseumi ja Tallinna Loomaaia erinevaid haridusprogramme. Muuseumikülastusi broneeriti 15 137 õpilasele
606 erinevas programmis, kuid kuna osad programmid jäid ära seoses kevadise eriolukorra tõttu, siis külastas muuseumi
tegelikult kokku 11 118 õpilast, kokku 527 programmis.
Sügisesel koolivaheajal korraldasid Tallinna haridusasutused moodsa õppimise festivalil iduEDU 2020 veebifestivalina,
mille debatte jälgisid Tallinnast ja kogu Eestist enam kui 5 tuhat inimest. Toimus 10 virtuaalset töötuba Zoom
keskkonnas, kus linna õpetajad, koolide- ja lasteaedade esindajad jagasid oma kogemusi, oskusi ning viisid läbi praktilisi
töötubasid nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele. Samuti toimus kaks paneeldiskussiooni, kus oma
distantsõppe kogemusi jagasid nii Tallinna koolide kui lasteaedade õpetajad, õpilasnõukogu esindaja kui ka koolide eteenuste pakkujad. Lisaks tutvustati festivalil kahte uudset distantsõppe uuringut Tallinna Ülikooli ja Turkku ülikooli
teadurite poolt. Festivaliks valmis kaks e-raamatut, üks Tallinna Ülikooli ja teine Tallinna Haridusameti poolt. Lisaks
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toodeti festivaliks 26 lühikest videoklippi, kus koolid, lasteaiad, huvikoolid ja koolide koostööpartnerid tutvustasid oma
uusi põnevaid õpimeetodeid.
Selleks, et toetada koole nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel, jätkati koolides 2017. aastal alustatud õpikodade
programmiga „Vau! Ohhoo!“. Programmi arendamiseks töötati välja täiendav uus õppekava „Harjutused eluks“, mida
rakendatakse koolides alates 2020/2021 õppeaastast. Uus programm toetab gümnaasiumi õppekavaga seatud pädevuste
arendamist, selle peamisteks märksõnadeks on ettevõtlikkus, elulise probleemi lahendamine ning tarkade valikute
tegemise õppimine. Õpikodade tegevust korraldavad lisaks Tallinna üldhariduskoolide õpetajatele Eesti Töötukassa, Eesti
Arhitektuurimuuseum, Tallinna Kopli Ametikool ja mitmed valdkonna spetsialistid. Projekti partnerid on Tallinna
Tervishoiumuuseum ning Eesti Loodusmuuseum. Õpikodade programmi on laienenud ja nüüdseks rakendatakse seda
15 koolis. 2020. aastal osales õpikodades kokku 285 õpilast.
2020. aastal valmis pealinna huvitegevusi koondav e-teatmik, kuhu on kokku koondatud ca 150 Tallinnas huvitegevust
pakkuva organisatsiooni info. Teatmik on kättesaadav nii eesti kui vene keeles ning koosneb seitsmest kategooriast: sport,
tants, muusika, tehnika ja kultuur, kunst ja käsitöö, keeleõpe ning mudilased. Kirjas on üldine info tegevuste,
vanuserühma ja hindade kohta.
Linn toetas laste ja noorte vaba aja veetmise võimaluste laiendamist ja mitmekesistamist ka mittetulundusprojektides
osalemise kaudu. 2020. aastal eraldati toetust 31 mittetulundusprojektile kokku ligi 24 tuhat eurot ning neist võttis osa üle
3800 osaleja. Suuremad projektid olid: Sihtasutuse Eesti Tantsuagentuur „Koolitants 2020“ Tallinna tantsupäevad, Eesti
Rendžuliit „XIII rendžu ja gomoku MM korraldamine“ ja Piparkoogimaania Mittetulundusühingu korraldatud
„Piparkoogimaania näituse, kunstihariduse programmi ja virtuaalse näituse loomine“.
2020. aastal alustati linna huvikoolidest Tallinna Muusikakooli renoveerimistöödega ja Mustamäe Laste Loomingu Maja
uue hoone projekteerimist.

Alleesmärk 3.4: noorte arengut toetav noorsootöö
Noorsootöö eesmärgiks on luua noortele võimalused areneda ja sisustada oma vaba aega, lähtudes seejuures noorte
huvidest ja vajadustest. Noorsootööga soodustatakse noorte ettevõtlikkuse ja kaasatuse suurenemist ning noorte
ettevalmistust iseseisva eluga toimetulekuks. Tallinna noorsootöö arengusuundades 2018-2020 on kokku lepitud vastava
perioodi eesmärgid ja tegevused. Eesmärgiks on noorte vajaduste ja huvide parem tundmine ning noorsootöö teenuste
disainimine vastavalt sellele, noorsootöötajate motivatsioon ja professionaalne kasvamine, süsteemne koostöö erinevate
noorsootöösse panustavate partnerite vahel ja noorte ettevõtlikkusega seonduvad hoiakud ning pädevused, sh noorte
omaalgatuse toetamine. Need neli suunda aitavad kaasa Tallinna arengukavas sätestatud noorte arengut toetava
noorsootöö alaeesmärkide saavutamisele.
Linn korraldas noorsootööd ülelinnaliselt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (alates 1. jaanuar 2021 Tallinna Kultuuri- ja
Spordiamet) ning piirkondlikult linnaosavalitsuste noortekeskuste kaudu. Noortekeskused pakuvad võimalust
mitteformaalseks õppimiseks. Keskused lähtuvad oma töös avatud noorsootöö põhimõtetest, korraldavad piirkondlikke
üritusi, programme, projekte, laagreid, koolitusi ning seminare. Keskused on avatud üldjuhul augustist juunini 5 päeva ja
keskmiselt 35 tundi nädalas ning keskuse külastamine on noortele tasuta. Seoses Vabariigi Valitsuse seatud piirangutega
olid sisetingimustes toimuvad tegevused keelatud 16. märtsist kuni 17. maini 2020 ja pärast avamist oli juuni lõpuni
sisetingimustes lubatud vaid individuaalne töö ja juhendatud grupitegevused. Piirangutest tulenenud keskuse lahtiolekuaja
tõttu vähenes küll külastuskordade arv, kuid see ei mõjutanud noortekeskuse teenuse kättesaadavust. Noori kaasati
täiendavalt läbi e-noorsootöö, tänava noorsootöö ja välitegevuste.
Tabel 19. Noortekeskuste teenuste kasutamine 2018 - 2020

Noortekeskuste arv
Külastuskordade arv (sh majavälised üritused)
Lahtioleku aeg (tundides)

2018

2019

2020

10
69 482
15 116

10
69 076
15 765

10
57 933
11 267

Muutus
2020/2019
0
-11 143
-4 498

0,0%
-16,1%
-28,5%

Toetamaks noorsootöö arengusuundades püstitatud eesmärke on linn liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga, mis
võimaldab saada ülevaate linna mittetöötavatest ja mitteõppivatest noortest. 2020. aastal jätkati sellele sihtrühmale
suunatud programmiga „Hoog sisse“. Programmi eesmärgiks on pakkuda noortele abi ning toetada nende naasmist
õpingutesse või tööle. Nimetatud programmi raames sai 2020. aastal tuge 492 noort, töö leidis või kooliteed jätkas
113 noort.
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning noortekeskuste koostöös toimus mahukas suveprogramm. Läbi suve korraldati
linna erinevatel spordiväljakutel noortele tasuta iganädalasi korv-, võrk- ja jalgpalli treeninguid, millest võttis osa üle
3 000 noore. Noorsootöö nädala „Loon ise oma elu“ fookuses oli noorte osalus ja ettevõtlikkus, mida tähistati virtuaalse
eriprogrammiga. Nädala raames toodi vaatajateni videosari „Tegijad räägivad“, milles tõsteti esile noortevaldkonna
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eeskujusid, tutvustati lähemalt noorsootöötajaid ning kuulutati välja noorsootöö tegijate ja noorte tunnustamiseks
konkurss „Suured teod“. Konkursile esitati 55 kandidaati.
2020. aasta alguses sai Tallinn noorsootöös aasta kohaliku omavalitsuse tiitli iga-aastasel tunnustussündmusel „Noorte
Heaks Tänu“.
Viidi ellu Euroopa vabatahtliku teenistuse välisprojektid „Õpime läbi koostöö“ ja „Loomingulised meeled“, mis tõid
Tallinna noortega tegelema 16 vabatahtlikku kuuest erinevast riigist. Jätkati noortevolikogu uue kontseptsiooni välja
töötamisega, mille eesmärgiks on muuta noortevolikogu töös osalemine noorte jaoks atraktiivsemaks ning noorte koostöö
linnavolikoguga süsteemsemaks.
Toetati noorte osalemist laagrites, õpilasmalevas ja noorteühendustes. Laagrites osales linna toetusel 4610 noort ja toetust
sai 37 laagrikorraldajat. Lisaks korraldati laagrikasvatajatele ja- juhatajatele e-koolitusi, kus osales kokku 185 inimest.
Linna asutatud Sihtasutus Õpilasmalev pakkus suveperioodiks tööd 822-le Tallinna noorele. Kokku tegutses 2020. aastal
õpilasmaleva juures 52 malevarühma.
Linn toetas 44 noorsooprojekti, mille põhilisteks prioriteetideks olid mitteformaalne õpe, noorte omaalgatus ja ülelinnalise
noorsootöö arendamine. Toetati spordil põhineva ennetusprogrammi SPIN tegevust, mille eesmärk on arendada noorte
sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning vähendada riskikäitumist. SPIN-i tegevused toimusid Haabersti, Mustamäe ja
Nõmme linnaosades ning iganädalaselt osales tegevustes 98 noort
Noorte enesearengu toetamiseks ja vaba aja sisustamiseks korraldati programmilisi tegevusi ning üritusi, mis olid
suunatud 14-26-aastastele noortele ning hõlmasid endas noorte ettevõtlikkuspädevuse tõstmist ning noorte võimestamist.
Kokku korraldati noortele 11 minifestivali, 2 e-maailmakohvikut, 21 töötuba noorte ettevõtlikkuse toetamiseks ja
4 infopäeva. Eelnimetatud tegevustes osales hinnanguliselt 5500 noort.
Lisaks korraldati mobiilset noorsootööd ning noorteinfo kogumist ja vahendamist, mille eesmärgiks on koondada ja
levitada Tallinna noortele, lastevanematele ja koostööpartneritele infot vaba aja võimaluste kohta ning jõuda noorteni, kes
ei ole leidnud noorsootöö poolt pakutavaid võimalusi või on nendest eemaldunud ning suunata neid harivate ja arendavate
vaba aja tegevuste juurde. Eriolukorra ajal tegid mobiilsed noorsootöötajad aktiivselt tänavatööd, mille raames tuletati
noortele meelde reegleid ja tutvustati alternatiivseid võimalusi oma vaba aja sisustamiseks ning koostöös partneritega
minimaliseeriti võimalusi suuremate noortekampade tekkeks parkides ja kaubanduskeskustes. Mobiilsete noorsootöötajate
eestvedamisel toimus kokku kolm supergraafika projekti, mille käigus said noorte käe läbi uue väljanägemise Vilde ja
Kopli skatepargid ning Kesklinna noortekeskus.
Tabel 20. Noorte info- ja nõustamiskeskuste tegevuse näitajad 2018 – 2020
2018

Info- ja nõustamiskontaktide arv
Infoüritustel osalenute arv
Mobiilse noorsootöö rakendamine tundides
Mobiilse noorsootöö kontaktide koguarv

2019

2020

236 212 160 030 164 040
4 602
1 181
306
3 371
5 084
8 130
8 948
8 171 15 879

Muutus
2020/2019
4 010
-875
3 046
7 708

2,5%
-74,1%
59,9%
94,3%

Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Jätkatakse koostööd lapsevanemate, kogukonna, erasektori ja riigiga - suurema sidususe loomine omavalitsuse, riigi ja
erasektori haridusteenuste vahel kujundamaks ühtset õpiruumi.
 Jätkatakse erinevate formaalsete ning mitteformaalsete õpivõimaluste (huviharidus, noorsootöö, ise õppimine jne)
ühendamist, mis võimaldab lähtuda enam õppija huvidest.
 Jätkatakse haridusasutuste hoonete renoveerimist ja kaasajastamist ning erivajadustega lastele sobiliku keskkonna
loomist.
 Jätkatakse haridusasutuste juhtide arengu toetamist ja tipptasemel oskustega järelkasvu tagamist.
 Korraldatakse ülelinnalisi üritusi, mis toetavad noorte omaalgatust, loovust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust.
 Töötatakse välja ja rakendatakse programme, mis toetavad noorte tööturule sisenemist, ettevõtlikkust ning tervislikke
eluviise.
 Jätkatakse programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi ning
mobiilse noorsootöö rakendamise ja arendamisega.
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Peaeesmärk 4: hoolitud, kaitstud ja abistatud tallinlane – maandatud riskidega ja (sotsiaalselt)
turvaline Tallinn
Linna ülesandeks on aidata linlasi, kes iseseisvalt oma elu korraldamisega täiel määral hakkama ei saa ja vajavad selles
osas linnapoolset abi. Eesmärgi ellu viimine on seotud nelja sihtrühmaga – eakad, lapsed, puuetega inimesed, ja
majanduslikult vähekindlustatud ning riskirühmadesse kuuluvad täiskasvanud.

Mõõdik
Aasta jooksul menetletud lastekaitsejuhtumite arv
Lastekaitsetöötajate arv

Tugiisikuteenust kasutavate / teenuse järjekorras olevate raske
ja sügava puudega laste arv
Isikliku abistaja või tugiisiku teenust kasutavate täiskasvanute
arv / teenuse järjekorras olevate täiskasvanute arv
Sotsiaalmajutusüksustes resotsialiseeritud isikud
(% aastas)
Üldhooldekoduteenuse ootel olevate isikute arv

Algtase
2017
1 921
65
(1 lastekaitsespetsialist
1240 lapse kohta)

Tase
2020
2 834
79

Sihttase
2023
1 750
78
(1 lastekaitsespetsialist
1000 lapse kohta)

236/81

312/30

350/0

133/24

205/0

210/0

10%

12%

15%

70

72

50

Alleesmärk 4.1: Lapsed on sotsiaalselt kaitstud, riskiperede ja vanemliku hoolitsuseta lastele on
tagatud abi, käitumisprobleemidega lastele rehabilitatsioonivõimalused
Laste heaolu tagamine hõlmab lapse heaolu ja arengut ohustavate riskide realiseerumise ennetamist ning abivajavate laste
abistamist. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koordineerib sellel eesmärgil linnaosade lastekaitsetööd ning Tallinna
Lastekodu, Tallinna Laste Turvakeskuse ja Tallinna Perekeskuse tegevust.
2020. aastal oli asendushooldusteenusel nii perekodus, asenduskodus, kui ka hooldusperedes kokku 165 Tallinnast pärit
last, sh Tallinna Lastekodus 129 last ja väljaspool Tallinna viibis teenusel 36 last. Tallinna Lastekodus pakuti
asenduskoduteenust ka 41 lapsele, kes olid pärit teistest omavalitsustest. 2020. aasta lõpu seisuga oli Tallinna Lastekodus
kokku 27 peret, sealhulgas 23 perekodu ja 4 asenduskodu. Ühes peres elas keskmiselt 5,5 last. Lisaks tagatakse Tallinna
Lastekodus füüsilise, vaimse ja seksuaalse vägivalla all kannatanutele või muu erakorralise asjaolu tõttu ööpäevaringset
abi vajavale kuni 10 emale lastega üheaegne võimalus ajutiseks elamiseks ja abiks igapäevaelu korraldamisel. 2020. aastal
viibis ema ja lapse turvakodu teenusel kokku 72 klienti, neist 32 naist ja 40 last.
Tallinna Laste Turvakeskus pakub ööpäevaringset teenust käitumis- ja sõltuvusprobleemidega noortele. Üheks
olulisemaks tegevuseks 2020. aastal oli Tallinna laste ja noorte tugiprogrammi jätkuv arendamine eesmärgiga nõustada ja
toetada neid lapsi ja noori, kes veel turvakeskuse sotsiaalprogrammis ei ole osalenud, kuid kes on sattunud
probleemidesse, mille tagajärjel on oht sattuda turvakeskuse teenusele. Peamiselt suunati teenusele koolikohustust
mittetäitvaid ja õpiraskusega noori, samuti noori probleemsete peresuhetega peredest. Programmi raames pakuti läbi 3kuulise koolitustsükli tugiteenuseid korraga kuni 15 lapsele (aastas 3 koolitusprogrammi, kus osutati tugiteenust kokku
42 lapsele). Samuti jätkati Nõmme tee keskuses riigi korraldatava kinnise lasteasutuse teenuse osutamist (kohti korraga
4 lapsele). Tegemist on kohtumääruse alusel teenusele suunatavate lastega, kelle käitumine on olnud endale või teistele
ohtlik ning kelle abistamiseks on vaja ajutiselt äärmusliku meetmena kinniseid tingimusi.
Tallinna Perekeskuse suurimaks väljakutseks kujunes riigis kehtestatud kevadise eriolukorra ajal töökorralduse muutmine
ja vajaliku tehnilise võimekuse tagamine moel, mis võimaldas viia kohtumised klientidega mõne päeva jooksul
veebipõhiseks. Muudatused ühiskonnas, perede elus ning ka perekeskuse teenuste uus vorm tõid ajutiselt kaasa
tavapärasest väiksema (esma)pöördumiste arvu. Lisaks loobusid osad juba nõustamisprotsessis olnud pered teenusest,
kuna ei soovinud psühholoogilist nõustamist jätkata kaugnõustamise vormis. 2020. aastal langes Tallinna Perekeskuse
klientide arv pea kõikide teenuste puhul, sealhulgas psühholoogiliste nõustamiste maht vähenes aasta lõikes 19% ning
erinevate sotsiaalteenuste maht keskmiselt 14,6%. Tallinna Perekeskuses pakuti teenuseid eesti ja vene ning vajadusel ka
inglise keeles.
Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kaasabil osutati 2020. aasta jooksul kokku 312-le raske ja sügava puudega lapsele
vajalike tugiteenuseid. Tallinna Perekeskuses ja Tallinna Laste Turvakeskuses jätkus tõenduspõhise vanemluskoolituse
sari „Imelised aastad“ vanuses 3-6. eluaastat laste vanematele.
Lisaks eelnimetatule jagas linn koostöös Eesti Punase Ristiga perekonda toetavate teenuste raames vähekindlustatud
perede lastele kooliminekul 401 ranitsat, tagati aastaringne laste toitlustamine päevakeskustes ning rahastati edasi-tagasi
transport kõigile 465 Remniku laste- ja noortelaagris käinud Tallinnast pärit lastele.
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Tabel 21. Teenused lastele 2018 – 2020

Nõustamisteenuseid saavate isikute arv (Tallinna Perekeskuses ja
linnaosade päevakeskustes)
Psühholoogilise nõustamise teenust saavate laste/noorte arv
Perekeskset aitamistööd saavate perede arv Tallinna Perekeskuses
Asendushooldusteenusel perekonnas olevate laste arv
Lastekaitsetöötajate arv linnaosades

2018

2019

2020

Muutus
2020/2019

4 404

3 377

2 928

-449

-13,3%

945
142
41
74

945
155
34
74

1 096
151
47
75

151
-4
13
1

16,0%
-2,6%
38,2%
1,4%

Alleesmärk 4.2: Puuetega inimestele on tagatud avalike ja erateenuste kättesaadavus ning abistav
tugi, loodud on võimalused toimetulekuks ja aktiivseks eluks
Eesmärk on tagada puuetega inimestele nende toimetulekuks vajalikud teenused – transport, viipekeeletõlk, isiklik
abistaja, tugiisik, nõustamine, nädalahoiuteenus, teenused psüühiliste erivajadustega inimestele. Psüühikahäirega, sh
intellektipuudega inimestele osutavad teenuseid linna asutused Tallinna Tugikeskus Juks, Käo Tugikeskus, Tallinna
Vaimse Tervise Keskus ja mitmed linna koostööpartnerid. Transporditeenust puuetega inimestele osutas linnale kuuluv
Termaki Autopargi Aktsiaselts.
2020. aastal osutas Termaki Autopargi Aktsiaselts liini- ja juhuveoteenuseid 1213 isikule ning aktsiaselts Tulika Takso
taksoveoteenust 1439 isikule, sh 358 ratastoolitakso kasutajale. Taksoveoteenuse klientide arv on vähenenud 1105 kliendi
võrra, mis on tingitud teenuse uuest korraldusest ja kliendibaasi korrastamisest. Termaki Autopargi Aktsiaselts osutas
liiniveo- ja juhuveoteenust kuni 31. detsembrini 2020. Alates jaanuarist 2021 võttis Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts
liitumislepinguga üle Termaki Autopargi Aktsiaseltsilt pealinna sotsiaaltranspordi teenusepakkumise eesmärgiga
parandada invatranspordi kvaliteeti. Igapäevaselt on pealinnas ligikaudu 750 sõidusoovi, millest 90% on invatranspordi
liiniveod koolidesse, töökohtadesse ja teistesse igapäevatoimingutega seotud asutustesse ning 10% juhuveod ehk näiteks
sõidud arsti juurde või taastusravikeskustesse.
2020. aastal valmistati nägemispuuetega inimestele ligipääsetavuse tagamiseks 60 skaneeritud raamatut ja
18 audioraamatut. Viipekeele tõlketeenuse kasutamine oli keskmisest madalam, sest riigis kehtinud kevadise eriolukorra
ajal püsisid inimesed kodudes ning teenuse kasutamine sellel perioodil suuresti seiskus.
Tallinna Vaimse Tervise Keskuses jätkus psüühiliste erivajadustega isikutele teenuste osutamine vastavalt riiklike
erihoolekandeteenuste kohtade arvule. 2020. aasta sügisel avati keskuse Lõime tn 31a renoveeritud üksus – Stroomi maja,
kus on pärast renoveerimist varasema 25 koha asemel 30 teenuskohta.
Käo Tugikeskuses osutatakse erihoolekandeteenuseid raske ja sügava liitpuudega suure hooldusvajadusega täisealistele
klientidele. Lisaks osutati 2020. aastal sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid kokku 124 suunamiskirja alusel. Suuremad
kordaminekud 2020. aastal on seotud keskuse üksuste keskkonna ligipääsetavuse parandamisega: nii paigaldati
lastekeskusesse uus lift ning paigaldati kolmes keskuses laesiinidel tõstukid. Käo Tugikeskus osales koostöös Eesti
Kvaliteediühinguga Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritud Euroopa Sotsiaalfondi projektis veebipõhise
enesehindamisvahendi väljatöötamisel ja piloteerimisel ning Sotsiaalkindlustusameti ja Mittetulundusühingu Eesti
Kvaliteediühing poolt koostatud Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjali toimetamisel. Käo Tugikeskus sai
2020. aastal Peresõbraliku tööandja hõbemärgi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise, mis näitab
organisatsiooni võimekust noori toetada.
2020. aastal valmis Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteemi (TASHIS) loomiseks vajalik lähteülesanne ning sisuline
analüüs. Infosüsteemi eesmärgiks on pakkuda elektroonilise keskkonna abil alternatiivset võimalust Tallinna linna
korraldatavate sotsiaalteenuste osutamiseks vajalike andmete digiteerimiseks. Lisaks valmis Tallinna ligipääsetavuse
infosüsteem (LIPS). Infosüsteemi veebileht annab ülevaate üldkasutatavate objektide ligipääsetavusest puuetega
inimestele ja nende abistajatele, lisaks ka eakatele, lastega emadele ja isadele, tervisesportlastele, pealinna külalistele ja
kohalikele elanikele.
Ligipääsetavuse fondi abiga parandati Käo Tugikeskuse õueala kivisillutist ning muudeti Kristiine Tegevuskeskuse
noortekeskus ligipääsetavamaks. Lisaks teostati ligipääsetavuse fondi vahenditest põhjalik avalikus kasutuses olevate
hoonete kaardistus ligipääsetavuse infosüsteemi jaoks. Kaardistati või uuendati 801 hoone andmeid ning lisati nende
lähiümbrusesse jäävate invaparkimiskohtade info.
Jätkuvalt osales Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Euroopa Sotsiaalfondi pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande
teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste
abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste
teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise
erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti tulemusel on võimalik
abivajajale kombineerida isikukeskne teenuspakett, kus abimeetmed toetavad inimeste jõudmist tööturuteenustele jm
töisele tegevusele. Projekti raames osutati 2020. aastal komponendipõhist teenust 106-le psüühilise erivajadusega Tallinna
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elanikule. Lisaks prooviti teenuskomponentide osutamist koos linna hallatavate asutustega - Tallinna Vaimse Tervise
Keskus, Tallinna Tugikeskus Juks ja Käo Tugikeskus.
Arvnäitajate negatiivsete muutuste põhjuseks oli peamiselt COVID-19 pandeemia tõttu riigis kehtestatud eriolukord ning
sellest tulenevad muutused igapäevases elus. Inimesed olid rohkem kodudes ning teatud teenuste kasutamine ajutiselt
vähenes, nõustamisi hakati läbi viima virtuaalselt.
Tabel 22. Teenused puuetega inimestele 2019–2020

Transporditeenuste saajate arv
Viipekeele tõlketeenuse saajate arv
Isikliku abistaja teenuse saajate arv
Puuetega inimeste nõustamisteenuse saajate arv
Puuetega inimeste perekonda toetavate teenuste saajate arv
Puuetega inimeste töötamise toetamise teenuse saajate arv
Psüühiliste erivajadustega isikute teenuste saajate arv

2018

2019

2020

3 174
227
176
382
133
305
1 010

3 757
227
183
385
133
294
1 101

2 652
211
189
347
64
250
1 058

Muutus
2020/2019
-1 105
-16
6
-38
-69
-44
-43

-29,4%
-7,0%
3,3%
-9,9%
-51,9%
-15,0%
-3,9%

Alleesmärk 4.3: Toimetulekuraskustes inimeste iseseisva toimetulekuvõime saavutamiseks ja
taasühiskonnastamiseks on tagatud resotsialiseerivate teenuste osutamine vajalikus mahus
Tallinn pakub eesmärgi täitmise raames järgmisi sotsiaalteenuseid: vältimatu abi öömaja- ja varjupaigateenus elukoha
puudumise tõttu abi vajavatele isikutele, resotsialiseerimisteenus sotsiaalmajutusüksuses, varjupaigas ning ühiselamus,
abivajajate toitlustamine supiköökides ja varjupaigas, päevakeskuse teenus kodututele, isikute toetamine vabaturult
eluruumi üürimisel ning lisaks erinevad nõustamisteenused.
Tabel 23. Teenused muudele kriisirühmadele 2018–2020

Resotsialiseerimise teenuse kohtade arv
Vältimatu sotsiaalabi osutamise kohtade arv

2018

2019

2020

585
144

585
144

649
101

Muutus
2020/2019
64
-43

10,9%
-29,9%

Vältimatu sotsiaalabi öömaja teenust osutati 2020. aastal kahes öömajas: Alasi tn 8 ja Merelahe tee 4, vältimatu
sotsiaalabi varjupaigateenust Kauge tn 4 varjupaigas, kus toimus ka resotsialiseerimisteenuse pakkumine.
Resotsialiseerimisteenust sotsiaalmajutusüksuses osutati kaheksas kohas: Akadeemia tee 34, Tuulemaa tn 6, Paagi tn 8,
Männiku tee 92, Varre tn 7, Mahtra tn 44, Kadaka tee 153 ja Suur-Sõjamäe tn 6a. Resotsialiseerimisteenuse osutamise
süsteemi korrastamise tulemusel ja uue teenuse- resotsialiseerimisteenuse osutamine ühiselamus rakendamisega vähenes
kodutute öömajade klientide arv, mistõttu ei olnud vajadust enam kolme öömaja järele Tallinnas ning Akadeemia tee 34
lõpetati kodutute öömaja teenuse osutamine.
2020. aastast alates korrastati Tallinnas resotsialiseerimisteenuse osutamise süsteemi ja toimusid sisemised muudatused
sotsiaalmajutusüksuse sihtgrupis ja kohtade arvus. Paljassaare üksus, mis enne osutas teenust lastega peredele, hakkas
osutama teenust alkoholiprobleemidega klientidele. Akadeemia üksuse C-osas hakati samal ajal teenust osutama
klientidele, kes pole suutnud või tõenäoliselt ei suuda tavalises sotsiaalmajutusüksuses sisekorra reegleid järgida. Samuti
hakati osutama resotsialiseerimisteenust lisaks sotsiaalmajutusüksustele ka Kauge tn 4 ja Sõpruse pst 5 ühiselamus.
Resotsialiseerimisteenuse osutamise süsteemi korrastamise tulemusena suurenes resotsialiseerimisteenuse osutamise
teenuskohtade arv 2020. aastal kokku 64 teenuskoha võrra.
Avatud teenusena osutati supiköögiteenust Pae tn 19 asuvas supiköögis, kus igapäevaselt jaotati abivajajatele
146 portsjonit. Lisaks jagati linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade poolt väljastatud talongide alusel Eesti Punase
Risti Tallinna Seltsi Eha tn 8 asuvas supiköögis igal tööpäeval 140 inimesele kaasa toiduportsjon oma nõusse.
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutas 2020. aastal resotsialiseerimisteenust ühiselamus 55 isikule, kellest aasta jooksul
resotsialiseeriti (asus elama üüri-, munitsipaal- või sotsiaalpinnale) 1 isik ehk 1,9% klientidest. Resotsialiseerimise teenust
sotsiaalmajutusüksustes osutati aasta jooksul kokku 835 isikule, kellest resotsialiseeriti 79 isikut ehk 9,5% klientidest ning
resotsialiseerimisteenust varjupaigas osutati 82 isikule, kellest resotsialiseeriti 4 isikut ehk 4,9%. Tallinna Sotsiaaltöö
Keskus aitas ja toetas resotsialiseerimisteenusel olevaid individuaalse tegevusplaani eesmärgid täitnud isikuid vabaturult
eluruumi üürimisel.
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Majandamisnõustamise teenust osutati nii Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse majutusüksuse klientidele kui ka Tallinna
Linnavaraameti poolt suunatud klientidele, kes soovisid munitsipaalkorterite üürilepingu pikendamist, kuid kellel oli
varasemalt olnud üürivõlg.

Alleesmärk 4.4: tagatud on eakate hooldus ja toimetulek ning tugi toimetulekuraskustes eakate
perekondadele
Eakate hoolekandel oli 2020. aastal eelkõige eesmärgiks vanaduspensioniealiste isikute, kes vajavad toimetulekuks
kõrvalist abi, toetamine läbi avahooldusteenuste pakkumise, samuti kvaliteetse üldhooldekodu teenuse pakkumine Iru
Hooldekodus, lisaks teistes hooldekodudes elamise kaasrahastamine. 2020. aasta lõpu seisuga osutati üldhooldekodu
teenust Iru Hooldekodus korraga 289 inimesele ja Tallinna kaasrahastamisel teistes hooldekodudes korraga keskmiselt
468 Tallinna elanikule. Aasta jooksul oli Iru Hooldekodus teenusel kokku 403 inimest; teistes hooldekodudes
kaasrahastati kokku 615 tallinlase teenust. Iru Hooldekodus vähendati aruandeaastal paremate tingimuste loomiseks ja
nõuete täitmiseks kohtade arvu 334-lt 316-le, sealhulgas vähendati vaid täistasuliste kohtade arvu, linna osalusega
kohtade arv jäi endiseks. Keskmiselt kaasrahastas Tallinn ühe hooldatava hoolduskulusid hooldekodudes väljaspool Iru
Hooldekodu igakuiselt 362 euroga. Alates 2020. aastast osutab Iru Hooldekodu Terviseameti väljastatud tegevusloa alusel
koduõendusteenust. Õendusosakonna ülesanne on tagada hooldekodu elanikele professionaalne õendusabi
õendustoimingute läbiviimisel vastavalt individuaalsetele hooldusplaanidele.
Tallinna linn pakub kodus elavatele eakatele ja puuetega isikutele ka koduteenuseid (hooldamine, abistamine, nõustamine,
põetamine), mille puudumisel vajaksid isikud hooldust hoolekandeasutuses. Alates 2020. aasta märtsist, kui riigis
kehtestati COVID-19 viiruse puhangust tulenevalt eriolukord, tekkis kriitiline vajadus teha mitmeid ümberkorraldusi
koduteenuste osutamisel. Koduteenusel olevatele klientidele tagati eriolukorra ajal lühikese tarnetähtajaga turvaline ja
kontaktivaba toidu- ja esmatarbekaupadega ning ravimitega varustamine, kasutades vastavaid e-poe ärikliendi lahendusi
ja kullerteenust. Kokku telliti hooldustöötaja abiga poekaupu läbi e-poodide ligi 45%-le koduteenuse klientidele ehk ligi
300 kliendile 650-st. Lisaks abistati ka neid inimesi, kes olid karantiinis või eneseisolatsioonis ja kellel puudus võimalus
vajalike ostude sooritamiseks. Muutunud töökorralduse ja abivajajate kasvuga toimetulekuks kaasati
linnaorganisatsioonist vabatahtlikke – töötajaid, kellel eriolukorrast tulenevalt oma põhitöö maht vähenes ja kes seeläbi
said anda oma panuse abivajajate aitamisel.
Lisaks pakub linn omaste hooldajatele asendusteenust, mille eesmärk on vähendada omaste hooldajate hoolduskoormust
lühiajalise puhkuse ja vaba aja võimaldamisega. Koduteenust osutati kokku 1705 inimesele, sealhulgas 1170-le puudega
isikule. Lisaks osutati dementsuse sündroomiga 11-le eakale mõeldud päevahoiuteenust Mustamäe Päevakeskuses,
17 isikule Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses ja 7 isikule AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinikus. Teenuse
saajate arv võrreldes eelnenud aastatega vähenes seoses COVID-19 viiruse levikuga.
Sotsiaalvalveteenust (häirenuputeenust) osutati 2020. aastal kokku 475 isikule, aasta jooksul lisandus 143 uut teenuse
kasutajat. Teenuse kasutajatest moodustasid 44% koduteenuse kliendid ja 55% ülejäänud kasutajad. Kuus oli keskmiselt
13 väljakutset, teenust osutas Meditech Estonia OÜ. 2020. aastal osutati omastehooldaja asendamise teenust 8070 tundi
53 omastehooldajale. Omastehooldaja asendamise teenus võimaldab lähedasele puhkust ja vaba aega, kuid ka juhendamist
ja abi hooldustoimingute sooritamiseks. Teenust osutab Alfa Hoolekanne OÜ.
Tabel 24. Teenused eakatele inimestele 2018–2020

Üldhooldekodude kohtade arv
Dementsuse sündroomiga päevahoiuteenuse saajate arv
Sotsiaalvalve teenuse klientide arv
Koduteenuse klientide arv

2018

2019

2020

778
39
338
1 524

806
38
389
1 592

804
35
475
1 705

Muutus
2020/2019
-2
-3
86
113

-0,2%
-7,9%
22,1%
7,1%

Alleesmärk 4.5: Linnaeelarvest eraldatavad sotsiaaltoetused on sihtotstarbelised ja nende
maksmine on korraldatud efektiivselt
Lisaks sotsiaalteenuste osutamisele makstakse linnaeelarvest kahte liiki sotsiaaltoetusi: sissetulekust sõltuvaid toetusi
(lapsele, tööealisele isikule ja vanaduspensioniealisele isikule) ja universaaltoetusi (sünnitoetus, esmakordselt kooli
mineva lapse toetus, puudega lapse toetus, ellusuunamise toetus, pensionilisa, juhtkoera pidamise toetus ja matusetoetus).
COVID-19 viiruse pandeemiline puhang tõi kaasa toetuste saajate arvu kasvu, kuna suurenes töötute arv ja seeläbi ka
toimetulekuraskustesse sattunud isikute arv. Nii nt kasvas riikliku toimetulekutoetuse saajate arv 2019. aasta 3286-lt
inimeselt 3936 inimeseni (kasv ligi 20%) ning makstud toimetulekutoetus suurenes seeläbi kokku 603 tuhat eurot. Ka
linnaosade poolt makstud sotsiaaltoetused olid tavapärasest suuremad. Kui 2019. aastal maksid linnaosad sotsiaaltoetusi
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kokku 5 071 abivajajale, siis 2020. aastal juba 5 407 inimesele (kasv 6,6%) ning linnaosade sotsiaaltoetused suurenesid
võrreldes eelneva aastaga kokku 167 tuhat eurot.
2020. aastal maksti perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi kokku 1,1 miljonit eurot ja universaaltoetusi kokku
11,8 miljonit eurot. Lisaks maksti välja lapsehoiuteenuse hüvitisi 1,8 miljoni euro ulatuses, sealhulgas uute meetmetena
lapsehoiuteenusel olnud laste toidukulude hüvitisi 28,3 tuhat eurot ja hariduslike erivajadustega lapse lapsehoiuteenuse
hüvitisi 300 tuhat eurot. Riigieelarve vahendite arvel maksti välja toimetulekutoetust ja matusetoetust kokku summas
5 miljonit eurot.

Tabel 25. Makstud sotsiaaltoetused 2020. aastal
Toetuse
saajate arv

Linnaeelarvest makstud perekonna sissetulekust sõltuvad toetused
Toetused toimetulekuraskustes peredele
Eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele
Sotsiaaltoetused (linnaosad)
Linnaeelarvest makstud universaaltoetused
Sünnitoetus*
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus*
Puudega lapse toetus
Ellusuunamise toetus
Pensionilisa
Riigieelarvest makstud toetused
Toimetulekutoetus
Matusetoetus

Makstud
toetus kokku
(tuhat eurot)

Keskmine
toetuse määr
isiku kohta
(eurot)

2 102
16
5 407

521,9
13,9
589,4

248
869
109

3 442
3 694
1 383
19
92 619

1 195,1
1 199,4
138,3
6,1
9 261,9

160+160
160+160
100
320
100

3 936
3 983

3 986,3
1 023,6

1 013
250

* Lapse sünnitoetust ja esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse kahes osas: sünnitoetust makstakse 160 eurot pärast lapse sündi ja 160 eurot lapse aastaseks saamisel
ning kooliminekutoetust makstakse 160 eurot lapse kooli minekul ja 160 eurot järgmise aasta juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist.

Alleesmärk 4.6: Toimetuleku- ja terviseprobleemide ennetamine
Ennetustegevuse eesmärk on linnaelanike tervise ja heaolu hoidmine toetatud elukeskkonna ja tervisesüsteemi
kujundamise kaudu. 2020. aastal keskenduti COVID-19 pandeemia ennetustegevustele, linna erinevate asutuste
kriisiplaanide koostamise juhendamisele ning isikukaitsevahendite standardite väljatöötamisele ja selle alasele
nõustamisele.
Esmatasandi arstiabi kättesaadavust toetatakse läbi linnale kuuluva Osaühingu Tallinna Perearstikeskus (endine nimi
Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühing) pakutavate teenustega Nõmmel, Mustamäel ning Haaberstis.
Ravikindlustamata linnakodanike ambulatoorse esmatasandi arstiabi kulud katab Tallinna linn. Ravikindlustamata isikute
arv 2020. aastal oli 33,4 tuhat inimest (s.o 7,5% linlaste koguarvust). Neile osutati ambulatoorset esmatasandi arstiabi
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli polikliinikus ja statsionaarset üldarstiabi teenust AKTSIASELTS
KALLAVERE HAIGLA-s, kokku 642 isikule (kokku summas 111,5 tuhat eurot). Aasta jooksul teostati varjupaikades ja
öömajades röntgenoloogiline uuring tuberkuloosi varajaseks avastamiseks 160 isikule (kokku summas 3,9 tuhat eurot).
Samuti hüvitab Tallinna linn eriarsti juurde suunatud laste visiiditasu 5 eurot visiidi kohta. Laste eriarstide juurde tehti
2020. aastal kokku ca 73 tuhat visiiti ning visiiditasu hüvitised moodustasid kokku 365,6 tuhat eurot.
Hilissügisel käivitus koduarsti pilootprojekt, mis on loodud kuni 8-aastaste laste jaoks. Nädalavahetustel, kui perearsti
juurde minna ei saa, saavad vanemad ägedate haigussümptomitega lapsele kutsuda koju arsti. Projekti koordineerib
Tallinna Lastehaigla.
2020. aastal valmisid õppevideod nakkuste levikust, kaitsevahenditest ning maskide õigest kasutamisest (leitavad linna
veebilehel). Jätkusid kiir- ja vältimatu abi osutamise koolitused gümnasistidele koos ennetustööga õnnetusjuhtumite
vältimiseks.
Tallinna Tervisenõukogu ettepanekute alusel rahastati 12 terviseprojekti läbiviimist ja HIV/AIDSi ning uimastiennetuse
9 projekti nii koolides vastavasisulise ennetustöö läbiviimiseks kui ka sõltlaste ja nende omaste seas
rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks.
Tallinna Kiirabi jaoks oli 2020. aasta peamiseks raskuseks toimetulek COVID-19 nakkusega - isikukaitsevahendite
hankimine, töötajate haigestumise ja isolatsiooni ajaks asenduste leidmine, suure hulga lisabrigaadide rakendamine. Kogu
epideemia vältel pakkus Tallinna Kiirabi lisaks dekontaminatsiooni teenust piirkonna teistele kiirabibrigaadidele. Tallinna
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linna toega kohandati kiirabi tugikeskuseks uued ruumid aadressil Kopli tn 35, kus ööpäevaringselt teenindas piirkonda
kokku 3-4 kiirabibrigaadi. Kõikidesse kiirabibrigaadidesse loodi vastavate seadmetega telemeditsiini konsultatsiooni
võimekus. Haigekassaga sõlmitud halduslepingu alusel töötas kiirabi 8 tugikeskuses 23 ööpäevaringselt valves olevat
kiirabibrigaadi, lisaks epideemia lainete ajal 2 lisabrigaadi ja lühiajaliselt mitmeid eriotstarbelisi kiirabibrigaade (labor,
transport). Kokku teenindati 2020. aastal 94 500 (2019. aastal 98 000) kiirabi väljakutset ja ambulatoorset pöördumist.
Teenuse kvaliteedi tagamiseks soetati Tallinna Kiirabile 2020. aastal 8 uut kaasaegse standardse varustusega kiirabiautot.
Tallinna Haigla projekti kohaselt on kavas tulevikus liita kaks linna haiglat: aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla ja
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla. 2020. aastal viidi läbi Narva mnt 129 ja 129b kinnistute (tulevane haigla asukoht)
ning lähiala detailplaneeringu täiendav avalik väljapanek ja alustati haigla peakorpuse meditsiinitehnoloogia eelprojekti
koostamist.
Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Suurendatakse Euroopa Liidu struktuurifondide kaasabil sotsiaalteenuste (puuetega laste tugiisikuteenus, eluaseme
kohandamine puuetega inimestele, majutusteenus psüühikahäirega inimestele, psüühikahäirega inimestele
vajaduspõhiste teenuste tagamine) kättesaadavust.
 Arendatakse puuetega inimeste transporditeenust ning muudetakse teenuse osutamise korraldust.
 Koostatakse Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekt ja viiakse läbi haigla projekteerimise rahvusvaheline
riigihange.
 Jätkatakse koduarsti pilootprojekti arendamist.
 Alustatakse ettevalmistusi kavandatava statsionaarse õendusosakonna tegevuse käivitamiseks Iru Hooldekodus.
 Koos Tallinna Perearstide Seltsiga töötatakse välja tegevusmudel pereõe ja füsitoterapeudi koostööks ülekaaluliste
laste peredele.
 Jätkatakse Tallinna Kiirabi teenuse osutamise kvaliteetstandardite jälgimist, monitoorides neid nii teenuse kiiruse kui
ravijuhistele vastavuse osas.

Alleesmärk 4.7: Turvaline linnakeskkond
Linnakeskkonna turvalisuse suurendamiseks on linn loonud Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, kelle ülesandeks on
väärtegude avastamine, esitatud avaldustele reageerimine, hoiatus- ja selgitustöö ning vajadusel karistusmeetmete
rakendamine.
2020. aastal algatati 24 833 väärteomenetlust, sellest 20 676 liiklusseaduse alusel ja 3 941 ühistranspordiseaduse alusel.
Lõpule viidi 24 425 menetlust, sh koostati 20 272 hoiatustrahvi, 532 rahatrahvi ja 3 621 mõjutustrahvi lühimenetluses.
Aasta jooksul määrati trahve üldsummas 551 tuhat eurot, sellest liiklusseaduse alusel 403 tuhat eurot ja
ühistranspordiseaduse alusel 133 tuhat eurot.
2020. aastal tõi eriolukord endaga kaasa olulisi muudatusi välitöötajate igapäevatöös. Toimus pidev monitoorimine
eriolukorrast tingitud nõuetest kinnipidamise üle. Põhitööks sai päevasel ajal mänguväljakute (347 tk), kogunemiskohtade
(154 tk) ja koerte jalutusväljakute (10 tk) ning õhtusel ajal toitlustuskohtade (baarid/pubid 380 tk) monitoorimine. Kokku
kontrolliti mänguväljakuid 8222 korral, toitlustuskohti 12 818 korral, koerte jalutuväljakuid 187 korral ja noorte
kogunemiskohti 6 996 korral. Tunduvalt väiksemas mahus, kui varasemalt, jätkati ühisreide ja -patrulle Politsei- ja
Piirivalveameti töötajatega taksode kontrollimiseks. Karistamise asemel pöörati rohkem tähelepanu ennetusele ja anti
võimalus isikul rikkumine lõpetada (eelkõige seoses parkimisrikkumistega ja ühistranspordis piletita sõiduga). Avaliku
korra valdkonnas kasutati aktiivselt videokaamerate abil linnapildi (peamiselt vanalinna) monitoorimist. Eriolukorra ajal
kasutati töös ka droone, et jälgida kehtestatud nõuetest kinnipidamist suurematel maa-aladel.
Aktiivselt tegeleti nn uinuvate sõidukitega, selleks kasutati parklat aadressil Linnamäe tee 87a, mis mahutab
30 romusõidukit. Aasta jooksul veeti linnaruumist ära 791 sellist sõiduki, millest 65 anti utiliseerimisele.
Kui varasemalt tagati koostöös Häirekeskusega Tallinna abitelefoni 1345 teenus, mis tegeles linnamajanduslike
probleemide (elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu ning
kommunaalmajandusega seotud küsimused) tekkest teavitamise vahendamisega Tallinna linnas, siis alates 1. jaanuarist
2020 pakub Tallinna abitelefoni teenust Munitsipaalpolitsei Amet lühinumbril 14410. Töökorralduse muudatuse
tulemusel paranes infovahetus linna ja linnakodaniku vahel.
2020. aasta suveperioodil oli vetelpääste korraldatud kõigis Tallinna supelrandades. Pirita, Stroomi, Kakumäe, Harku ja
Pikakari supelrandades tagas rannakülastajate ohutuse kokku 58 vetelpäästjat. Tallinna avalikes supelrandades lahendati
rannahooajal 3049 avaliku korra rikkumist, uppunuid ei olnud, 132 korral osutati esmaabi.
Koosöös Päästeliiduga teostati 2020. aastal halvas seisukorras olevate majade hindamiseks 3 kontrollreidi, mille käigus
kontrolliti Kristiine, Pirita ja Kesklinna linnaosades kokku 49 maja.
Hädaolukorra seadusest tulenevalt kontrolliti kõikide evakuatsioonikohtade (neid kasutatakse juhtudel, kui mõni sündmus
või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus ohustab paljude inimeste elu või tervist ning on vajalik elanikkonna
ajutine ümberpaigutamine) vastavust evakuatsiooniplaanidele ja nende valmisolekut. Tallinnas asub kokku
62 evakuatsioonikohta.
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2020. aasta oktoobris korraldati kriisireguleerimise alaseid koostöökoolitusi operatiivteenistuste töötajatele ja linna
kriisikomisjoni kriisireguleerimise meeskonna liikmetele ja nende asendusliikmetele. Nõustati elutähtsate teenuste
osutajaid teenuste (veega varustamine ja kanalisatsioon, kaugküttega varustamine ning kohaliku tee sõidetavuse tagamine)
toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide koostamisel. Korraldati rahvusvahelise kriisireguleerimisalase koostöö
edendamist, sealhulgas juhiti kriisijuhtimise rahvusvahelise linnavõrgustiku koordinatsiooninõukogu tööd. Osaleti
Harjumaa turvalisuse nõukogu ja Põhja- Eesti regionaalse kriisikomisjoni töös.
Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Koondatakse kriisireguleerimise valdkonna ülesanded Munitsipaalpolitsei Ametisse, integreeritakse need ameti
igapäevatöösse ning valdkond arendatakse tänapäeva nõuetele vastavaks teenuseks.
 Koostatakse „Tallinna riskianalüüs 2021“, mille eesmärgiks on hädaolukorda põhjustavate riskide ja nendega seotud
ohtude väljaselgitamine, riskide ennetamise ja tagajärgi leevendavate meetmete kirjeldamine. Riskianalüüs annab
ülevaate sellest, mis ohustab inimeste elu ja tervist, kahjustab oluliselt elutähtsate teenuste toimimist ning keskkonda
või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju. Analüüsis käsitletakse ka COVID-19 viiruse levikuga seonduvaid riske ja
nende tagajärgi.

Peaeesmärk 5: Kodu, tööd ja puhkust säästvalt ühendav ja väärtustav tallinlane – hubase,
inspireeriva ja keskkonnasäästliku linnaruumiga Tallinn
Eesmärgiks on tagada inimeste liikumisvõimalused ja kauba transpordivõimalused, efektiivne maakasutus, avaliku ruumi
haljastus ja heakord, säästlik jäätmemajandus ning kaasaegne tehniline infrastruktuur.

Alleesmärk 5.1: Territoriaalselt ja funktsionaalselt suunatud ehitustegevus
Selleks, et Tallinna linnaruum areneks harmooniliselt ja inimeste heaolu toetavalt, jätkus 2020. aastal Nõmme linnaosa
üldplaneeringu, Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu ja Kesklinna linnaosa üldplaneeringu koostamine. Nõmme
üldplaneering jõudis Rahandusministeeriumi järelevalve positiivse otsuseni. Üldplaneeringutega on reserveeritud maavaru
ja asukohad järgneva 10–15 aasta eluasemete, ettevõtluse, magistraaltänavavõrgu ja puhkealade arendamiseks ning
määratletud keskusalad, avalik ruum ning roheline infrastruktuuri vajadusega alad.
Detailplaneerimisest jätkati 2020. aastal varem alustatud ruumilise arengu plaanide elluviimist, eelkõige endiste
tööstusalade ja mereäärsete alade taaskasutusele võtmist koos neile uute funktsioonide andmisega ning avaliku ruumi
kvaliteedi olulist parandamist. Jätkati Tallinna Vanasadama ala detailplaneeringute eskiislahenduste koostamist, mis
loovad eeldused avada ja arendada kogu kesklinna mereäärne piirkond linnaelanikele avatud ruumiks. Eesmärgina jätkati
kesklinna tihendamist, mis aitab efektiivsemalt kasutada Tallinna ruumilist ressurssi, pakkuda alternatiivset kvaliteetset
elukeskkonda ning piirata valglinnastumist. 2020. aastal kehtestati Kesklinna linnaosale väga oluline Lauteri tn 3 ehk
Estonian Business Schooli ala detailplaneering, mis loob eeldused kaasaja nõuetele vastava ja linna hariduselu rikastava
campuse arendamiseks. Menetletud detailplaneeringutest oli linnaelanikele kõige huvipakkuvam Estonia pst, Kaubamaja
tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneering, mille kohta laekus hulgaliselt elanike arvamusi ja
ettepanekuid. Avalikustati Tallinna Haigla detailplaneering Lasnamäe linnaosas. Mustamäe linnaosas kehtestati linnaosa
jaoks väga oluline A. H. Tammsaare tee 135 detailplaneering munitsipaal- ja sotsiaalkorterite rajamiseks. Põhja Tallinnas
pakkus huvi Telliskivi tn 62 ja 64 detailplaneering, millega jätkatakse Balti jaama turu kvartali arendamist. 2020. aastal
jätkus uuest planeerimisseadusest tulenev tendents, et uute hoonete püstitamine toimub projekteerimistingimuste alusel.
Sellega seoses püsib jätkuvalt vajadus ka detailplaneeringute osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamiseks.
2020. aastal väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet ehituslube 1149, ehitusteatisi 780, kasutuslube 1049 ja
kasutusteatisi 468. Ettekirjutusi ja hoiatusi tehti aasta jooksul 53.
Geodeesia ja kartograafia ning geoinformaatika alal olid tavapäraselt põhilisteks tegevusteks kinnistu/krundi piiridega
seotud toimingud, geodeetilised tööd, aadressi- ja nimekorraldus, kartograafilised tööd, kaardirakenduste loomine,
ruumiandmete tarkvara tugi, geoinfosüsteemide ning registrite nõustamine, pidamine ja arendus. Geodeetilised võrgud on
aluseks kõikidele mõõdistustöödele Tallinna linnas. 2020. aastal viidi lõpuni kohaliku geodeetilise võrgu
rekonstrueerimistööd Pirita linnaosas. Võeti kasutusele geodeetiliste mõõdistuste uus infosüsteem, mis oli suurim
geodeesia valdkonna sündmus 2020. aastal. Geoinfosüsteemide alal olid olulisteks tegevusteks Tallinna veebikaardi uue
lahenduse loomine ning sildade mudelite hange linnamudeli jaoks. Jätkus Tallinna ruumiandmete registri geoandmebaasi
mõõtkavas 1:2000 aluskaardi uuendamine. Valmisid mitmed kohateabesüsteemi (GIS) rakendused (nt juhtimislaud), uued
ühistranspordi ning mitmed turistidele suunatud kaardid. Katastriüksuste jagamise, liitmise, ümberkruntimise ja
piirimuutmiste tulemusel määrati või muudeti 2020. aastal 1004 üksuse aadressi.
2020. aastal jätkas Tallinna linn elamumajandusega seotud mittetulundustegevuse ning korteriühistute tegevuse toetamist.
2020. aastal toetati 306 korteriühistut kokku enam kui 1,1 miljoni euroga. Kõige suurem huvi oli meetme „Hoovid korda“
osas, kus 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga eraldati (101 taotlust) toetust enam kui 741 tuhande euro ulatuses.
Korteriühistutel oli „Hoovid korda“ meetmest võimalik taotleda oma kulude osaliseks hüvitamiseks toetust ka parkimise
korraldamiseks. Põhiliseks ühistute territooriumil teostatud korrastustööks oli jätkuvalt parklate laiendamine ja hooviteede
remont. Korteriühistutel oli samuti võimalik taotleda linnalt auditi toetust korterelamu rõdude ja varikatuste tehnilise
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seisundi nõuetele vastavuse ja ohutuse väljaselgitamiseks. Nimetatud toetusmeede on osutunud väga populaarseks 2020. aastal toetas linn 29 vastavasisulise auditi teostamist.
2020. aastal jätkas tööd Tallinna Korteriühistute Teabekeskus, kes koondab infot, koolitab, arendab, nõustab, lepitab ja
kujundab halduspraktikat ning vahendab linna rahalisi toetusi linna korteriühistutele.
Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Jätkatakse Kesklinna linnaosa üldplaneeringu koostamist, jõutakse Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu avalike
aruteludeni ja Nõmme linnaosa üldplaneeringu kehtestamiseni.
 Jätkatakse avaliku ruumi ja ühiskondlik-avalike hoonete mõtestatud ja terviklikku planeerimist, mereäärsete alade ja
endiste tööstusalade taaskasutusele võtmist ning neile uue funktsiooni andmist.
 Rahvusvahelise koostöö projekti raames võetakse planeerimistegevuses kasutusele linnamudel ning
detailplaneeringute teenused muudetakse kasutajakesksemaks.
 Jätkatakse Tallinna Korteriühistute Teabekeskuse tööd eesmärgiga tõsta linna korteriühistute juhatuse liikmete ja
korteriomanike haldussuutlikkust ning parandada korteriomanike ja korteriühistu suhteid. Tallinna korteriühistute
liikmetele ja juhatuse liikmetele pakutakse tasuta juriidilist nõustamist suulise konsultatsiooni vormis ning võimalust
osaleda arenguseminaridel.

Alleesmärk 5.2: Linna vara on hallatud ja arendatud süsteemselt ja heaperemehelikult
Tallinna kinnisvararegistri ja riikliku kinnistusraamatu andmetel oli 2020. aasta lõpu seisuga Tallinna linn
kinnistusraamatusse kantud 4358 kinnisasja omanikuna (kogupindalaga 6432,2 ha), sh 4340 kinnisasja ainuomanikuna
(kogupindalaga 6 426,8 ha) ja 18 kinnisasja kaasomanikuna (kogupindalaga 5,4 ha). Tallinna linnale kuulub
547 korteriomandit (kruntide mõtteliste osade pindala 5 ha), sh 532 ainuomandis olevat korteriomandit (pindala 4,95 ha),
12 kaasomandis olevat korteriomandit (pindala 414,4 m²) ja 3 ühisomandis olevat korteriomandit (pindala 45,7 m²).
Lisaks on Tallinna linna ainuomandis 4 hoonestusõigust (pindala 15,2 ha).
2020. aastal on vastu võetud 16 linnavalitsuse korraldust kinnisasjade omandamiseks, mille alusel sõlmiti
27 asjaõiguslepingut ja 3 võlaõiguslikku lepingut. 2020. aastal on riik andnud linna munitsipaalomandisse 46 maaüksust
kogupindalaga 16 ha ning riigilt on tasuta omandatud kümme kinnistut.
Maareformi tulemusena oli 2020. aasta lõpu seisuga riigi maakatastris registreeritud 38 660 katastriüksust kogupindalaga
15 909,4 ha, mis moodustab 99,8% Tallinna linna pindalast (kokku 15 937 ha). Sellest 2020. aastal on registreeritud
1289 katastriüksust pindalaga 290,4 ha. Katastrisse kandmata maad on Tallinna linnas seisuga 31.12.2020 veel 27,6 ha,
mis moodustab 0,2% linna pindalast. Märkega „omandi ulatus tuvastamisel“ maatükke on katastrisse kantud 1020,
pindalaga 244,6 ha (mis moodustab 1,5% Tallinna pindalast). See tähendab, et reformitoiminguid on vaja lõpule viia veel
1,7% Tallinna pindalast.
Joonis 11. Tallinna haldusterritooriumi jagunemine maa omandivormi järgi seisuga 31.12.2020

Riigi omandis
olev maa
20,4%

Registreerimata
maa
0,2%
Eramaa
38,1%

Munitsipaalmaa
41,3%

2020. aastal viidi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste alusel menetlus lõpule ja
suleti 2 vara tagastamise ja kompenseerimise toimikut ning lõpetamata on veel vaid 6 vara tagastamise ja
kompenseerimise avalduse menetlemine, mille alusel on veel vaja otsustada maa tagastamine kogupindalaga
ca 550 119 m², mis moodustab 0,3% Tallinna linna pindalast
Tallinna maaregistris oli 2020. aasta lõpuks registreeritud 362 309 kehtivat maakasutust, millest 40 778 lisandus või
muudeti 2020. aasta jooksul. Maamaksuseaduse seaduse alusel vabastati 2020. aastal Tallinnas maamaksust ca
162 300 koduomanikku kogusummas 10,2 miljonit eurot (2019. aastal ca 160 300 koduomanikku summas 10,1 miljonit
eurot). 2020. aastal sai maksuvabastuse ka 519 represseeritut isikut summas ligi 103 tuhat eurot (2019. aastal 543 isikut
summas 112 tuhat eurot). Tallinna linnale laekus 2020. aastal maamaksu 25,6 miljonit eurot.
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Eesmärgiga parandada linnale kuuluvate hoonete ehitushangete korraldamise kompetentsi, ehitustegevuse läbiviimist ja
ehitiste haldamise kvaliteeti, alustati juba 2018. aastal ehitus- ja haldustegevuse koondamisega Tallinna
Linnavaraametisse. 2020. aastal jätkati linnale kuuluvate hoonete haldamise ja korrashoiuteenuse funktsioonide
koondamisega ühtsesse üksusesse. Aasta lõpuks oli Tallinna Linnavaraamet üle võtnud 32 objekti kinnisvara
korrashoiuteenuste osutamise, sh 4 tervikmaja Lasnamäe linnaosas ning 28 hoonet Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
haldusalast.
Linn aitab lahendada nii linnale vajalike spetsialistide, kui ka vähekindlustatud isikute, kes ise ei suuda endale eluruumi
tagada, eluasemega seotud küsimusi. 2020. aasta lõpus kuulus Tallinna linnale 371 üksikkorterit ja 2538 tervikelamutes
asuvat eluruumi. 2020. aastal avati renoveeritud Sõpruse pst 5 elamus sotsiaalkodu, millega vähenes linnale kuuluvate
eluruumide arv 51 võrra, kuna endistes üürikorterites osutatakse nüüd resotsialiseerumisteenust. Lisaks on linn era- ja
avaliku sektori koostööprojektide raames üürile andmiseks rendile võtnud 1895 eluruumi. 2020. aastal andis linn üürile
353 eluruumi, sealhulgas 100 sotsiaaleluruumi. Lisaks pikendati aasta jooksul 1145 üürilepingu tähtaega. Munitsipaal- ja
sotsiaaleluruumi ning teise elamuehitusprogrammi taotlejana arvele võetud isikute arvu dünaamika aastate lõikes on
esitatud järgnevas tabelis.
Tabel 26. Eluruumi taotlejate arv Tallinnas 2018–2020

Munitsipaaleluruumi taotlejana arvele võetud isikute arv
Sotsiaaleluruumi taotlejana arvele võetud isikute arv
Tallinna teise elamuehitusprogrammi raames arvele võetud isikute arv, sh
sellest noorte perede arv
linnale vajalike töötajate arv
arstide ja õdede arv (arstide ja õdede maja)
õpetajate arv (Õpetajate Kodus)
Tallinnas eluruumi taotlejana arvele võetud isikute koguarv

2018

2019

2020

1 003
578

920
453

898
509

1 213
906
218
52
37
2 794

1 170
862
208
63
37
2 543

1 037
775
171
59
32
2 444

Muutus
2020/2019
-22
56
-133
-87
-37
-4
-5
-99

-2,4%
12,4%
-11,4%
-10,1%
-17,8%
-6,3%
-13,5%
-3,9%

Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Valmib Maleva tn 18 sotsiaalelamu, seenioride maja, kuhu rajatakse 80 korterit eakatele tallinlastele.
 Jätkatakse linna asutuste hoonete haldamise koondamist Tallinna Linnavaraametisse, mis võimaldab suurendada
linnas korrashoiualast kompetentsi ja tõsta linna hoonete korrashoiu kvaliteeti.
 Jätkatakse maa avaliku kasutuse tagamiseks vajalike kinnisasjade ja asjaõiguste Tallinna linnale omandamise
korraldamist ning tehnovõrkude ehitamise tagamiseks vajalike asjaõiguslepingute sõlmimist.
 Jätkatakse linna kinnisvara seisukorra parandamist ehitusinvesteeringute, ohtlike hoonete lammutamise ja
hoonestamata kinnistute heakorra tagamise kaudu.
 Jätkatakse eluasemeteenuse osutamist sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele.
 Jätkatakse vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise ning eluruumi andmise õigusregulatsiooni täiustamist.

Alleesmärk 5.3: Mugav ja säästev liikuvus
Eesmärgi täitmiseks hooldatakse, remonditakse, rekonstrueeritakse ning ehitatakse teid ja tänavaid ning kindlustatakse
nende nõuetekohane valgustatus, tagatakse linnas mugavad ühistranspordi ühendused, efektiivne liiklus- ning
parkimiskorraldus.
Teede ja tänavate kogupikkus oli Tallinnas käesoleva aasta alguseks 1049 km, sh oli avalikke teid 991 km. Alleesmärgi
peamine eesmärk on tagada sõitjate vajadusi arvestav ühistransport ja tagada sõitjate ühistranspordiga teenindamisel
konkurentsivõimeline alternatiiv sõiduautoliiklusele.
Pikaajalise liikuvuspoliitika kokku leppimiseks jätkati Tallinna regiooni säästva liikuvuse arengukava koostamisega.
Liikuvuse arengukava määrab valdkonna eesmärgid järgmise 15 aasta perspektiivis ning nende saavutamiseks vajalikud
põhimõtted ja tegevused. Liikuvuse arengukava eelnõu esitatakse linnavolikogule 2021. aastal.
Vastavalt TURU-UURINGUTE AKTSIASELTS läbi viidud uuringule „Elanike rahulolu Tallinna linna avalike
teenustega 2020“ on enam kasutatavateks liikumisviisideks tallinlaste seas auto ja ühistransport: ligi kolmandik (32%)
elanikest kasutavad tööle, kooli või muude peamisesse sihtkohta jõudmiseks ühistransporti.
Ühistransporditeenuseid osutas Tallinna linnas linna ettevõte Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT). Tallinna
ja teda ümbritsevate valdade haldusterritooriumide ühiste bussiliinidega teenindamine toimub koostöös
Mittetulundusühinguga Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Viimsi, Harku ja Saue valdade ning Maardu linnaga.
Ühistransporti korraldati 73 autobussi-, 4 trammi- ja 4 trolliliinil. Liiniläbisõit moodustas kokku 34,1 miljonit kilomeetrit
ja aastas teenindati kokku 90,6 miljonit reisijat (2019. aastal vastavalt 32,7 miljonit kilomeetrit ja 143,2 miljonit reisijat).
Sõitjatele paremate liikumisvõimaluste pakkumiseks ja linna ühissõidukite koormuse optimeerimiseks saavad
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rahvastikuregistrijärgsed Tallinna elanikud Tallinna linna ja AS-i Eesti Liinirongid (edaspidi Elron) vahel sõlmitud
koostöölepingu alusel 28. oktoobrist 2013 Tallinna piires Elroni rongiliinidel sõita tasu maksmata. Kokku tegid tallinlased
2020. aastal ühiskaardiga ennast tuvastades rongides 1 951 362 sõitu, mis on 30,5% vähem kui aasta varem (2019. aastal
2 807 052 sõitu). 2020. aastal tasus Tallinn Elronile tallinlaste poolt aasta jooksul sooritatud sõitude eest
2 041 tuhat eurot.
Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliini teenindab Aktsiaselts Kihnu Veeteed laevaga „Vesta“. Aegna laevaliini
navigatsooniperiood algas 2020. aastal COVID-19 viiruse levikust tulenenud piirangute tõttu tavapärase 1. mai asemel
juunis ja kestis 27. septembrini. 2020. aastal tehti liinil 208 edasi-tagasi reisi ja teenindati 8261 reisijat.
Parkimiskorralduse eesmärk on tasakaalustada nõudlust parkimise järele ja seeläbi tõhustada maakasutust, suurendada
liiklusohutust ning vähendada parkimiskorra rikkumisi. Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal on parkimise korraldamise
eesmärgil kehtestatud kolm parkimistsooni, millele lisandub suvekuudel 200 parkimiskohaga Pirita tsoon.
Parkimiskohtade arv oli linnas kokku 6200, mis võrreldes 2019. aastaga ei muutunud.
2020. aastal mõjutasid transpordivaldkonda kõige enam Vabariigi Valituse poolt kehtestatud eriolukord ja muud
piirangud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Lisaks parkimistulu 11,3% langusele vähenes ühistranspordis sõitjate
arv 36,7% ja piletitulu 46,6%.
Liiklusohutuse tagamiseks ja liikluse reguleerimiseks paigaldab, rajab ja hooldab linn liikluskorraldusvahendeid.
2020. aastal paigaldati 2409 ja eemaldati 798 liiklusmärki, uuendati 95 447 m2 teekattemärgistust ning parendati üldist
liikluskorraldust. 2020. aastal lisandus 6 uut fooriobjekti ja 22 muutuvteabega liiklusmärki. Täiendati liiklusvoogude
seiresüsteemi, vahetati välja 11 amortiseerunud foorikontrollerit, teostati foorisüsteemidele jooksvat remonti ning jätkati
foorikeskhaldustarkvara OmniVue-lt üleminekut uuele platvormile Omnia, mis võimaldab edaspidiselt fooride adaptiivset
juhtimist. Liiklusohutuse tagamiseks vahetati välja 72 fooripead uute LED-tehnoloogial fooripeade vastu. Samuti vahetati
välja 32 amortiseerunud jalakäijate väljakutsenupud fooridel. Rajati 2890 m foorisüsteemide torustikku
(A. H. Tammsaare tee ja Pirita tee). Tallinna linn on rajanud paralleelselt parklatega täiendavalt ühissõidukiradu, sh Pirita
tee 2 030 m (linnast välja suund), A. H. Tammsaare tee (Sõpruse pst – Retke tee) 360 m, mis ka „Pargi ja reisi” süsteemi
kasutamist toetavad. Projekti „Koolibuss” eesmärgiks on lastevanematele lapse koolitoimetamiseks alternatiivse
võimaluse pakkumine. Koolibussiteenust osutas TLT liinidel Tiskre – Balti jaam, Viimsi keskuse – Balti jaam ning
Tammneeme – Balti jaam. Koolibusse kasutas 2019/2020 õppeaastal igapäevaselt keskmiselt 124 õpilast.
Viidi lõpule välisrahastusega projekt:
 „SOHJOA – Keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis“,
eesmärgiga suurendada ühistranspordi atraktiivsust läbi automaatsete elektriliste väikebusside kasutuselevõtmiseks,
esimese / viimase miili reiside jaoks.
Liikuvuse parandamiseks on käivitatud mitmeid projekte välisrahastuse toel:
 „SUMBA – Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades“, eesmärgiga näidata, kuidas saab linna ja
lähiümbruse pendelrännet muuta jätkusuutlikumaks ja mitmeliigilisemaks (intermodaalsemaks) 10 erinevas
pilootregioonis.
 „E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletimüügisüsteemide ristkasutusvõimaluse loomine“, eesmärgiga
ühendada piletimüügisüsteemid Tallinnas, Tartus ja Helsingis, mis lihtsustaks inimeste piletiostmist ja võimaldaks
sujuvamat reisimist.
 „Park4SUMP – Innovaatilised parkimislahendused linnakeskkonnas“, eesmärgiga võtta Euroopa parimad parkimise
juhtimise näited ja kanda need laialdaselt ja parimal viisil üle uutele linnadele. See hõlmab teadlikkuse tõstmist ja
vastavate sidusrühmade hoiakute muutmist, suutlikkuse suurendamist (linnades, milles on raskusi selliste poliitikate
rakendamisel),innovatsiooni ergutamist ja laialdast poliitikate väljatöötamise ja ülekantavuse saavutamist.
 „HUPMOBILE - Terviklik linna ja linnalähedane liikuvus“, eesmärgiga pakkuda terviklikku lahendusi integreeritud
säästva liikuvuse planeerimiseks, teostamiseks ja optimeerimiseks.
 „CitySCAPE - Linnasisene küberturvaline multimodaalne transpordi ökosüsteem“, eesmärgiga uurida ja testida
linnade multimodaalse transpordi küberturvalisust.
 „AI4Cities – linnade üleminek süsinikuneutraalsusele tehisintellekti abil“, eesmärgiga toetada linnade üleminekut
süsinikuneutraalsusele, kasutades tehisintellekti ja sellega seotud digitaalseid tehnoloogiaid, et kiirendada liikuvuse ja
energeetika valdkonnas erinevate tarkade lahenduste abil kliimaneutraalsuseni jõudmist Euroopa linnades.
Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Valmib Tallinna linnapiirkonna liikuvuskava.
 Tõstetakse ühistranspordi teenindustaset ning laiendatakse uute piirkondade ühistranspordiga teenindamist ja
tihendatakse olemasolevaid ühistranspordiliine.
 Teostatakse uuringuid (Tallinna regiooni liikuvuse analüüs, Tallinna linna erinevate liikumisviiside liiklusmudeli
väljatöötamine), mis võetakse aluseks edasisel liinimuudatuste planeerimisel.
 Jätkatakse ühistranspordipeatustesse elektrooniliste reaalaja infotabloode paigaldamisega sõitjate paremaks
teenindamiseks.
 Arendatakse edasi ja innustatakse linnakodanikke laialdasemalt kasutama projektide „Pargi ja reisi” ja „Koolibuss”
poolt pakutavaid võimalusi.
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 Jätkatakse jalakäijatele fooridega reguleeritud ülekäigu radade rajamist eesmärgiga suurendada liiklusohutust.
 Parandatakse fooride koordineeritud tööd (rohelised lained).

Alleesmärk 5.4: Kestev ja roheline linnaruum
Käesoleva eesmärgi raames tagatakse linna haljasalade, mänguväljakute ja koerte jalutusväljakute korrashoid ning
rajamine. Nõuetekohaselt on hooldatud keskmiselt 55% ning passistatud ja veebipõhisesse haljastuse infosüsteemi kantud
95% linna hooldatavate haljasalade pindalast. Hooldustööde efektiivsuse tõstmiseks viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi
toel ellu projekt „Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteem“. Süsteem on kasutusel alates
2020. aasta algusest ja selle kaudu saavad muuhulgas linnakodanikud teavitada linna heakorras esinevatest puudustest.
2020. aastal kaunistasid linnaruumi 45 tuhat suvelille. Asendusistutuste raames istutati linnaruumi ligi 248 tuhat
haljastusühiku jagu uut haljastust. 2020. aasta vegetatsiooniperioodil hooldati laste- ja noorte poolt rajatud ligi 7 tuhandet
m2 peenraid - kasteti, rohiti, väetati ning vajadusel teostati kahjurite ja haiguste tõrjet ning hooldati ligi
5-le tuhandele m2-le kolme erinevat koosseisu niidualad. Hooldus või kujunduslõikust tehti 2500 puule ja võeti maha üle
110 ohtlikku puud. Linnametsade sihipäraseks hoolduseks telliti hoolduskavad Õismäe rabale, Pirita rannametsale ja Järve
metsale. Paljassaare hoiualal jätkati töödega ala hooldamiseks mägiveiste abiga. Eesmärgiks on alal linnustikule ja
taimestikule soodsate elu- ja kasvutingimuste taastamine. Seoses eriolukorraga jäid ära tavapärased heakorrakuu
ülelinnalised talgud. Kampaania raames planeeritud tegevustest viidi läbi ainult ohtlike jäätmete kogumisringid.
Linna haljastute hoolduskulud olid 2020. aastal kokku ca 4,8 miljonit eurot.
2020. aasta lõpus oli linnas 21 koerte jalutusväljakut ja 295 linna avalikku mänguväljakut. Aasta jooksul valmis
Tammsaare pargi ainulaadne muusikainstrumentidega sisustatud mänguväljak, rekonstrueeriti Stroomi peremänguväljak
ning alustati Vormsi peremänguväljaku rekonstrueerimistöödega. Lisaks alustati erinevates linnaosades kokku
9 mänguväljaku projekteerimisega, mille ehitustegevus toimub 2021. aastal. Haabersti linnaossa rajati uus koerte
jalutusväljak Vana-Rannamõisa teele. Lisaks ilmestas linnaruumi perioodil mai-oktoober 50 purskkaevu.
COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra perioodiks suleti linna avalikud mängu- ja spordiväljakud, koerte jalutusväljakud
ja suletud munitsipaalasutuste juures asuvad mängu- ja spordiväljakud ning keelati nende kasutamine ja seal viibimine.
Suletud väljakud tähistati ajutise kasutuskeeluga ning vastava infoteabega, samuti korraldati järelevalvet piirangutest
kinnipidamise üle.
Linna üheks ülesandeks on kalmistute haldamine ja kalmistuteenuste pakkumine, millega tegeleb alates 2020. aasta juulist
linna asutus Kadrioru Park. Jätkus kalmistute taristu uuendamine, sh parandati teekatendit Pärnamäe kalmistul 2,5 km,
Liiva kalmistul 600 m, Metsakalmistul rajati uue katendiga ringtee 660 m ja parandati teekatendit 860 m, teostati
kalmistute kõrghaljastuse töid vastavalt raielubadele, valmistati ette uusi matmisalasid ca 869 hauakoha tarbeks, jätkati
Liiva, Rahumäe ja Metsakalmistul piirdeaedade renoveerimist ning Siselinna uue kalmistuhoone ehitamist. Lõpetati
Pärnamäe kalmistu peasissepääsu ehitustööd ja Liiva kalmistu kabelihoone põlemisjärgsed remondi- ja
restaureerimistööd.
Heakorrastatud linnaruumi üheks näitajaks on linna tegevus hulkuvate lemmikloomade arvu vähendamisel. 2020. aasta
lõpu seisuga oli Tallinna lemmikloomaregistris arvel üle 34 tuhande koera ja ligi 27 tuhat kassi. Kiibistatud ja
registreeritud lemmiklooma on võimalik kiiremini tagastada omanikule, mis aitab tagada ohutu ja puhtama
linnakeskkonna. Aasta vältel parendati Paljassaare loomade varjupaigas loomade hoiutingimusi, sh vahetati välja kasside
karantiinipuurid, värskendati enne uue perioodi algust varjupaiga ruume ja ehitati koerte väliaedikutele katus peale.
2020. aastal püüti 956 hulkuvat looma, kellest 309 looma tagastati omanikele ja uue omaniku leidis 423 looma.
Linna keskkonnakaitseline tegevus on suunatud paljuski teadlikkuse tõstmisele ja keskkonnakaitseliste otsuste tegemiseks
vajaliku info kogumisele, analüüsimisele ja tutvustamisele. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti eestvedamisel viidi
juba üheksandat aastat järjest läbi kampaania „Keskkonnasõbraliku liikumise kuu“, mille eesmärgiks on parandada
keskkonna- ja liiklemisteadlikkust ning propageerida keskkonnasäästlikke liikumisviise. COVID-19 pandeemia
tingimustes jäi kahjuks ära traditsiooniline Autovaba päev. Alates 2019. aastast korraldab Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet linlastele tasuta õpperetki linnalooduses, millest võttis ka 2020. aasta jooksul osa üle 600 linlase.
Sinilipu programmiga seotud Rohelise Kooli programmi raames toimusid seminarid Tallinna koolides ja lasteaedades.
Tallinnast on liitunud Rohelise Kooli programmiga 73 haridusasutust (16 kooli, 56 lasteaeda ja 1 huvikool), neist 42 on
Rohelise Lipuga pärjatud.
2020. aasta jooksul rajati Tallinna toetusel erinevatesse linnaosadesse 12 uut kogukonnaaeda, kus kasvatatakse tarbe- ja
söögitaimi. Koostöös Tallinna linna asutustega (8 kooli, 1 huvikooli, 22 lasteaeda, 1 raamatukogu, 3 hoolekandeasutust ja
2 muuseumi) on lisaks rajatud 37 õppeaeda, kus söögi- ja tarbetaimede kasvatamisprotsessi kaudu saavad asutused
mitmekesistada keskkonnahariduslikku õppetööd, toetada tervislikku eluviisi ning luua eeldusi õuesõppetundide
toimumiseks. Õppeaedade tegevusse on aasta jooksul kaasatud üle 3500 lapse ja 450 täiskasvanu ning üle 250 linna
asutuste töötaja. Haridusasutuste kõrval on õppeaedade rajamise planeerimisega alustanud sel aastal ka noorte- ja
kultuurikeskused, muuseumid ja hoolekandeasutused.
Keskkonnateadlikkuse suurendamiseks on linnal kaks olulist asutust – loomaaed ja botaanikaaed.
Loomaaia eesmärk on süvendada elanike loodus- ja keskkonnaalaseid teadmisi, pakkuda inimestele looduslähedast
puhkevõimalust ning tagada uurimistöö ja ökoloogilise kasvatuse kaudu liigikaitse. 2020. aasta lõpu seisuga oli Tallinna
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Loomaaia kollektsioonis 7970 isendit 362 liigist/alamliigist Projekti "Pilvemets" raames sõlmiti Kagu-Aasia troopilise
vihmametsa ekspositsioonihoone ehitamiseks ehitusleping, hoone valmimise tähtaeg on 30. juuli 2022. Lisaks viidi lõpule
tiigrioru ekspositsiooniala projekteerimine.
Loomaaeda külastas 2020. aastal üle 310 tuhande külastaja. Loomaaia külastamist ja ekskursioonidel ning programmides
osalemist mõjutas COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukord ja sellest tulenenud piirangud.
Pakkumaks ka eriolukorra ajal võimalust osa saada loomaaia tegevustest toimusid Loomaaia Facebook-is ühisnimetaja
„Loomaaed elutoas“ all otseülekannetena ekskursioonid ja loomade joonistamise õpitoad.
Tabel 27. Loomaaia teenuse kasutamine 2018–2020
2018

Külastajate arv
Korraldatud ekskursioonide arv
Juhendatud zookoolitundide arv
Loomaaia juures tegutsenud õpperingide arv
Korraldatud ürituste arv

2019

2020

431 209 372 041 310 993
348
252
254
328
346
302
22
16
17
99
144
133

Muutus
2020/2019
-61 048
2
-44
1
-11

-16,41%
0,79%
-12,72%
6,25%
-7,64%

Tallinna Botaanikaaia eesmärk on säilitada, arendada ja tutvustada rikkalikke taimekollektsioone ja herbaarkogusid ning
teha teadus- ja loodusharidustööd elurikkuse säilitamiseks, pakkudes samal ajal kõrge kvaliteediga külastuskeskkonda ja
vaba aja veetmise võimalust. Botaanikaaia eluskollektsioonide taksonite ja sortide arv lähenes 2020. aasta lõpus
9-le tuhandele. 2020. aastal uuendati ja laiendati avamaa 7 ekspositsiooni ning rajati 2 uut kollektsiooni. Avati 2 teema- ja
näidisala. Edukalt jätkati integreeritud taimekaitset kahjustajate arvukuse kontrolli all hoidmiseks. Jätkus õppekava
toetava loodusõppe korraldamine üldhariduskoolidele ning lisaks täiendati ja kaasajastati 26 õppeprogrammi ja loodi
1 uus programm. Toimus 29 näitust ja teemapäeva.
Lisaks COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutele mõjutas botaanikaaia külastajate ja
ekskursioonide arvu ka palmimaja sulgemine rekonstrueerimistöödeks.
Tabel 28. Botaanikaaia teenuse kasutamine 2018–2020

Külastajate arv
Korraldatud ekskursioonide arv
Korraldatud näituste ja ürituste arv

2018

2019

2020

66 870
296
19

66 742
266
16

51 201
191
29

Muutus
2020/2019
-15 541
-75
13

-23,3%
-28,2%
81,3%

Keskkonnakaitse valdkonnas viidi ellu ka välisrahastusega projekte:
 „CoastNet LIFE – Projekti eesmärgiks on väärtuslike rannikukoosluste taastamine Paljassaare hoiualal ning Aegna
saare maastikukaitsealal, invasiivse võõrliigi tõrjetööd, linnuvaatlustorni rekonstrueerimine, elustiku-uuringud ning
loodushariduslikud teavitustegevused. 2020. aastal koordineeriti Paljassaare hoiuala rannaniidu hooldustöid ning
planeeriti 2021. aastal teostatavat võõrliigi (kurdlehine kibuvits) tõrjetööd. Valmistati ette Aegna loodusmaja
nõmmeniidu taastamiseks vajaliku lammaste karjatara rajamist. 2021. aastal alustatakse ka Paljassaare
linnuvaatlustorni rekonstrueerimise ettevalmistamisega.
 „HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise
kaudu”. Välisprojekt algas 2019. aasta märtsis ning kestab 2021. aasta veebruarini. Projekti eesmärk on vähendada
toite- ja ohtlike ainete sissevoolu Läänemerre vähemalt 10% võrra. Heawater projekti peamised tegevused lõpetati
2020. aasta novembris. Heawater projekti raames rajati Mustjõe ojale kaldakindlustus 610 m ulatuses, et vähendada
kaldaerosiooni ja fosfori kontsentratsiooni vees ning leevendada üleujutusriske.
 LIFE UrbanStorm – „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ välisprojektiga alustati
sügisel 2018 ning see kestab kuni 2023. aasta veebruarini. Projekti eesmärgiks on säästlike ja kliimamuutustele
vastupidav linna sademeveesüsteemide (SUDS) arendamine. Projekti käigus seni tehtud: valminud on sisend Tallinna
linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava dokumenti (Tallinna SEKT 2030); Tallinna linna
sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise analüüs; analüüsitud Trummi piirkonna (Nõmmel) sobivust SUDS
tüüpi lahenduste rakendamiseks ning selle põhjal korraldatud hange projekteerija leidmiseks. Trummi tänava projekti
valmimiseaeg on suvi 2021.
 „INTHERWASTE – piirkondade vaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga
linnades“ projekti raames toimus 2020. aasta sügisel Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Jäätmekeskuse koostöös
Tallinna poolt projekti eesmärgiks seatud ohtlike jäätmete kogumispunktide hankimine Vanalinna elanike
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teenindamiseks. Kogumispunktide valmimis- ja paigaldustähtaeg on 2021. aasta I kvartal. Projekt kestab 31. märtsini
2021.
 „Rohelinnad – GoGreenRoutes“ välisprojektiga alustati sügisel 2020 ning see kestab kuni 2024. aasta septembrini.
Projekti eesmärgiks on elanike muutunud/paranenud tervisekäitumine ja negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine
koostöös kogukonnaga linnaaianduse tegevuste (teraapia- ja meelteaed) kaudu. Planeeritud on rohelahenduste
väljatöötamine ja lisamine linnakeskkonda Vormsi pargi pilootalal, kaasates piirkonna sidusrühmi.
Välisõhu kaitse valdkonnas viidi 2020. aastal läbi müramõõtmisi probleemsetes piirkondades. Jätkati Harku järve ja
Tallinna lahe sademeveeväljalaskude seiret. Looduskaitse valdkonnas jätkusid 2020. aastal eluslooduse uuringud, jätkati
sosnovski karuputke tõrjet ja Paljassaare hoiuala hooldustöid (rannaniidu hooldamine mägiveiste abil). Lõpufaasi jõudis
Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlus.
Linna jäätmemajanduse põhieesmärgiks on vähendada jäätmeteket, suurendada jäätmete taaskasutust ja luua elanikele
paremad võimalused jäätmete liigiti kogumiseks. Elanikkonnalt liigiti kogutavate taaskasutatavate jäätmete kogumiseks
töötas 2020. aastal Tallinnas 4 jäätmejaama (suveperioodil lisaks Aegna kogumispunkt). Kokku koguti jäätmejaamades
ca 15,9 tuhat tonni jäätmeid. 2020. aastal korraldati 2 ohtlike jäätmete kogumisringi, kuhu oli hõlmatud kõigis linnaosades
kokku 89 peatuspunkti. Kogumisringe külastas kokku 3702 elanikku ning kokku koguti 86,1 tonni jäätmeid, mis on
35 tonni rohkem võrreldes eelnenud aastaga. 2020. aastal jätkati Pääsküla prügila sulgemisjärgse järelhoolduse ja seire
korraldamist. Prügila sulgemisjärgne keskkonnaseire näitab, et suletud prügila kehandit ümbritseva keskkonna seisund on
hea.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korralda oma haldusterritooriumil ka korraldatud jäätmevedu. 2020. aastal viidi
selleks läbi 8 jäätmeveopiirkonnas kontsessioonimenetlused käitluskohtade ja jäätmevedajate leidmiseks. Kõigis Tallinna
13 jäätmeveopiirkonnas on nõuetekohaselt sõlmitud jäätmeveo ja käitluskoha lepingud. Oktoobris avaldatud üle-eestilise
korraldatud jäätmeveo analüüsi tulemuste pressiteate kohaselt on Tallinna linn 27 kohaliku omavalitsuse hulgas, kus
jäätmete äravedu on eeskujulikult korraldatud.

Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Jätkatakse Tallinnale Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemiseks vajalike tegevustega.
 Jätkatakse elupaikade sidususe uuringutega, keskkonnaseiretega, müra mõõtmisega mürarikastes piirkondades ning
sademeveesüsteemidesse ebaseaduslike reovee sissevoolude väljaselgitamise ja likvideerimisega.
 Moodustatakse Harku metsa kaitseala ning jätkatakse linna territooriumil asuvate loodusobjektide hoolduse ja
kaitsekorralduslike töödega.
 Jätkatakse parkide ja rohealade korrastamist. Mahuliselt suurimateks töödeks on Männipargi korrastamisega
alustamine, Kase pargi rekonstrueerimistööde lõpetamine, Tondiraba pargi rajamine, Süsta pargi rekonstrueerimine,
Õismäe tiigiala ja purskkaevu korrastamine, Pääsküla raba laudtee ja sildade rekonstrueerimine ning Paevälja roheala,
Lindakivi puhkeala ja Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostamisega
alustamine.
 Jätkatakse lastemänguväljakute ehitust ja rekonstrueerimist, sh uuendatakse Männipargi peremänguväljak, lõpetatakse
Vormsi tn 5 peremänguväljaku rekonstrueerimistööd, rekonstrueeritakse Ümera tn 21b peremänguväljak, Lastekodu
tn 32 mänguväljak ja Järveotsa tee 15a koguperemänguväljak rekonstrueerimine ja laiendatakse Pirita tee mänguala.
 Jätkatakse teavituskampaaniate läbiviimist ja keskkonnahariduslike projektide toetamist, sh loodusõppe korraldamist,
ning kaasatakse keskkonnasäästliku õppeasutuse rahvusvahelise programmiga „Roheline kool“ vähemalt 60 Tallinna
õppeasutust.
 Jätkatakse projekti „Pilvemets“ ja tiigrioru rajamise elluviimist Tallinna Loomaaias.
 Tallinna Botaanikaaias valmib uus majandushoone ning jätkatakse vetesüsteemi rekonstrueerimist ja
avamaakollektsioonide uuendamist.
 Luuakse isetegemise võimalusi pakkuvat, rohelist ja uut moodi linnaruumi, rajades õppepeenrad vähemalt 60 Tallinna
õppeasutustes ning vähemalt 112 kogukonnaaeda erinevates linnaosades.
 Ehitatakse koerte jalutusväljakud Piritale Võsa tee 26 ning Lasnamäele Mustakivi tee 10 ja Punane tn 17. Lisaks
korrastatakse olemasolevad Tiigiveski, Astangu, Sõpruse, Tildri, Tondimõisa ja Liikuri koerteväljakud.
 Alustatakse ettevalmistustöödega Kadrioru pargi alumise aia ja pargiteede korrastamiseks ning majandushoone
ehitamiseks.
 Jätkatakse Tallinna Siselinna kalmistule uue kalmistuhoone ehitamisega, alustatakse kalmistute piirete, teede,
veetrasside ja muu taristu rajamise ja korrastamisega, tehakse ettevalmistustöid Siselinna kalmistu kolumbaariumi
ehitamiseks ning Rahumäe kalmistu teenindushoone ehitamiseks.
 Jätkatakse Pääsküla prügila järelhooldusega, taotletakse keskkonnakaitseluba Pääsküla prügila järelhoolduseks ning
viiakse läbi hüdrogeoloogiline uuring. Osaletakse OECD projektis „Ringmajandus linnades ja regioonides“.
Projekteeritakse ringmajanduskeskus, ringmaja jäätmejaam, soetatakse pealinna koolidele liigiti kogumise
edendamiseks prügiurnid, jäätmejaamadele inventari ning 4 mobiilsete ohtlike jäätmete kogumispunkti Haabersti,
Kristiine ja Lasnamäe linnaosadele.
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Alleesmärk 5.5: Tänapäevane ja hooldatud taristu
Linna ülesandeks on rajada ja hooldada linna teid, tänavaid ja kergliiklusteid ning tänavavalgustust, võttes arvesse
linnaelanike liikuvuse ning igapäevaste transpordiühenduste vajadusi ja liiklusohutust.
Eesmärgi täitmise raames jätkati 2020. aastal Haabersti ristmiku rekonstrueerimise projektiga, mille raames lõpetati
Haabersti viadukti kujundvalgustuse rajamine ning alustati Haabersti liiklussõlme kergliiklustunnelite arhitektuurse
kujundlahenduse rajamisega. Riigieelarvest eraldatud juhtumipõhise toetuse abil rekonstrueeriti Viljandi mnt lõigus
Liivametsa tee – Pärnu mnt. Rajati Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee I etapp ning
alustati II etapi ehitust.
2020. aastal alustati Poska tn (Vesivärava tn – Narva mnt) ja Rannamõisa tee I etapi rekonstrueerimisega, lõpetati
Valdeku tn (Vabaduse pst – Pärnu mnt) ja Koidu tn (Paldiski mnt – Endla tn) rekonstrueerimistööd ning rekonstrueeriti
Tedre tn (Sõpruse pst – Mooni tn), Tähetorni tn (Paldiski mnt – Kadaka pst), Viljandi mnt (Liivametsa tee – Pärnu mnt),
Raja tänav (Akadeemia tee – Raja tn 15) ja Mäepelase tn (Raja tn – Mäepealse 5). Pirita teele rajati linnast väljuvale
suunale eraldiseisev bussirada ning teostati Pärnu mnt kõnniteede ja Idakaare tn korrastamine Nõmme erakooli ees.
Rekonstrueeriti Varraku tn ja Kõrkja tee sillad. Teostati Laagna tee bussipeatuse „Mustakivi“ rekonstrueerimine ning Laki
tn ja Forelli tn piirkonnas ehitati välja uued, liigendbussidele sobivad ühistranspordipeatused „Löwenruh“ ja „Forelli“.
Jätkati kvartalisiseste teede ja kõnniteede taastusremonttööde teostamist ning künniste rajamist kõikides linnaosades.
Rajati Hooldekodu tee kergliiklustee ning teostati Kakumäe tee (Soolahe tee – poolsaare tipp) kergliiklustee
asfalteerimine.
Teerajatiste jooksvat remonti teostati 459 tuhat m2, mis moodustas 3,8% teerajatiste pindalast. Teerajatiste jooksvat
remonti tehti 10,6 miljoni euro ning rekonstrueerimistöid ja kapitaalremonti 23,7 miljoni euro ulatuses.
Tänavavalgustuse kaasajastamiseks jätkatakse nii EL struktuurfondide toel kui linnaeelarve vahenditest LED-tehnoloogial
põhinevate valgustite paigaldamist ja olemasolevate asendamist. 2020. aastal uuendati Vilde tee, Tammsaare tee ja Pirita
tee valgustus. Haabersti jalakäijate tunnel sai meeleoluka valguslahenduse. Erivalgustuse said ka mitmed ülekäigurajad.
Lasteaedade õuealade valgustus sai uuendatud neljas lasteaias. Aruandeaasta lõpu seisuga oli paigaldatud kokku enam kui
14 tuhat LED-valgustit, mis moodustas linna territooriumi kõikidest valgustuspunktidest 22,1%.
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on Tallinna linna kui omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada
linnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tallinna linna haldusterritooriumil asuvatest kinnistutest on ühiskanalisatsiooniga
katmata veel vaid ligikaudu 0,1%, mille puhul on tegemist põhiliselt äärelinna piirkonnas asuvate kinnistutega, mille
ühiskanalisatsiooniga ühendamine on majanduslikult ebaefektiivne. Sademeveekanalisatsiooniga (sh drenaaži ja
ühisvoolse kanalisatsiooniga) oli aasta lõpuks kaetud 80% linna tänavatest.

Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Jätkatakse suure koormusega liiklussõlmede, ristmike ja tänavate rekonstrueerimist ning olemasolevate teede, sildade,
viaduktide, tänavate jm infrastruktuuri rajatiste hooldusremonti, korrashoidu ja puhastamist.
 Projekteeritakse Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelist trammiteed, alustatakse Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste
ühisterminaliga ühendava kergliiklustee II etapi ja sadamaala kergliiklustee rajamist ning jätkatakse Vana-Kalamaja
tänava projekteerimist.
 Prioriteetideks on kvartalisiseste teede ja kõnniteede remonttööd. Eesmärk on läbi viia projekteerimis- ja
ettevalmistavad tegevused tulevaste suurobjektide (Peterburi tee, Paldiski mnt, Rävala pst läbimurre, Liivalaia tn,
Tallinna väike ringtee ja Mustakivi tee pikendus) rajamiseks. Kavas on alustada Jõe tn, Pronksi tn, Pikk tn ja Rahu tee
rekonstrueerimisega, lõpetada J. Poska tänava ja Rannamõisa tee I etapi ehitustööd ning teostada Kadaka tee, Kadaka
pst, Kolde pst, Tiskre tee, Aida tn, Kõivu tee, Võidujooksu tn, Roosikrantsi tn ja Kivimäe tn rekonstrueerimine.
Teostatakse Laagna tee Ilvese silla ja Kanali tee silla kapitaalremont ning alustatakse jalakäijate tunnelite rajamist
Endla tn ja Paldiski mnt raudteeviaduktide alla. Jätkatakse linnamööbli uuendamise ja paigaldamisega kõikides
linnaosades ning teostatakse ühistranspordipeatuste korrastamist.
 Jalg- ja jalgrattaliikluse parendamiseks on kavandatud rajada Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga, NõmmeMustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamine ning Pärnu mnt ja Viljandi mnt kergliiklustee rajamine.
 Jätkatakse tänavavalgustite välja vahetamist LED-tehnoloogial põhinevate valgustite vastu. Uued LED-tehnoloogial
põhinevad valgustuse saab 27 linna põhitänavat. Uue valgustuslahenduse saavad Kanuti aed, Kadrioru pargi Mereallee
ja Pilve tee ning Siselinna kalmistu jalgtee.
 Rekonstrueeritakse 15 lasteaia õueala valgustus ja parendatakse 20 lasteaia õueala valgustust.
 Jätkatakse ülekäiguradade erivalgustuse rajamist programmiga „Turvaline ülekäigurada“. Erivalgustus rajatakse
Mahtra, K. Kärberi, Ussimäe, Raadiku, Ümera, Kivila aj Erika tänavatele ning Merivälja ja Retke teele. Programmi
jätkamiseks koostatakse projektid Laagna ja Mustakivi tee ning Suur-Sõjamäe ja J. Smuuli tänavate ülekäiguradadele.
 Koostatakse Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 - 2033.

53

Peaeesmärk 6: Demokraatlikult ja sihipäraselt kohalikku omavalitsust teostavad tallinlased –
teadmistepõhise juhtimise ning hea teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linna
asutustega Tallinn
Peaeesmärgi raames arendatakse linna juhtimissüsteemis eelkõige ruumilist- ja strateegilist planeerimist, siseteenuste
tsentraalset ja tõhusat osutamist selleks loodud kompetentsikeskuste kaudu, ühtse identiteedi loomist ja läbipaistvat
kommunikatsiooni, kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste rakendamist ja koostööd linna elanike ning huvigruppidega.

Alleesmärk 6.1: Informeeritud linnaelanikud
2020. aastal jätkus linnaelanike teavitamine nädalalehtede Pealinn ja Stolitsa ning nende portaalide www.pealinn.ee ja
www.stolitsa.ee vahendusel. Igal argipäeval olid eetris Tallinna uudised Kuku raadios. Jätkus Tallinna Televisiooni baasil
linnauudiste „Tallinna uudised“ ja nädala uudiste magasini „Tallinna panoraam“ saadete tootmine ning eetriaja hankimine
eratelekanalites (TV6 ja Kanal 12). Lisaks hangiti linnaelu käsitleva saate „Tallinna kodanikud“ tootmine ja eetriaeg
TV3-s. Tagamaks Tallinna vene keelse elanikkonna informeeritus linnas toimuvast telliti riigihankega telekanalilt Pervõi
Baltijskij Kanal venekeelsed saatesarjad „Русский вопрос“ (Vene küsimus) ja „Наша столица“ (Meie pealinn) ning
saatelõigud hommikuprogrammis „Доброе утро, Таллинн“ (Tere hommikust, Tallinn).
2020. aastal alustas Tallinn regulaarset ingliskeelset kommunikatsioonitegevust, et jõuda ka pealinna ingliskeelse
sihtrühmani.
2020. aastal anti välja iga-aastane statistikakogumik „Tallinn arvudes“. Jätkati linna ühtse visuaalse identiteedi
juurutamist, mida kasutati näiteks „Tallinn 2035“ arengustrateegia tutvustamisel ja kommunikatsioonis ning keskenduti
Tallinna märgatavuse suurendamisele välismeedias. Lisaks loodi 2021. aasta linna eelarvega kavandatud Tallinna kaasava
eelarve ühtne visuaal. 2020. aastal viidi COVID-19 viiruse ennetamiseks ja leviku tõkestamiseks läbi ka välikampaania,
mille sõnum kutsus linnakodanikke üles kandma maski ja hoidma turvalist distantsi.

Alleesmärk 6.2: Kaasatud linnaelanikud
Linna arengu planeerimise aluseks on Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ ja muud linna arengudokumendid, mille
väljatöötamise raames toimus 2020. aastal hulk teavitus- ja kaasamistegevusi. Loodi ka Tallinn 2035 arengustrateegia
veebileht ning arengustrateegia koostamisel viidi läbi erinevaid küsitlusi ning teavitus- ja kommunikatsioonitegevusi
erinevatele sihtgruppidele.
2020. aastal algatati Tallinna 2021. aasta eelarve koostamise raames esmakordselt Tallinna kaasava eelarve projekt, mille
raames saavad kõik Tallinna registrijärgsed elanikud esitada oma kogukonnale meelepäraseid projektiideid, mida linna
poolt kaasava eelarve vahendite eest saaks 2021. aastal ellu viia. Kaasava eelarve kontseptsiooni tutvustati laialdaselt
meedias, korraldati kampaania kaasava eelarve projektide ideekorjeks linnaositi, toimusid linnaosapõhised veebiseminarid
ning tutvustati avalikkusele hääletusvooru pääsenud linnakodanike projektiideid. Kaasava eelarve kogumahuks
2021. aastal on 800 tuhat eurot, mille toel on igas linnaosas kavas ellu viia 1-2 projekti.
Linnaelanike kaasamistegevusi hõlmasid ka mitmed välisprojektid (täpsem loetelu projektidest alleesmärk 6.5 juures).
Teostatavate EL projektide paremaks tutvustamiseks ja ülevaatlikkuse suurendamiseks uuendati linna välisprojektide
koduleht, mille eesmärk on tutvustada Tallinnas läbiviidavaid projekte ning nende mõju ja tulemusi nii
linnaorganisatsiooni sees kui ka linnakodanikele. Välisprojektidealast kommunikatsiooni toetab ka alates 2020. aastast
kvartaalselt ilmuv välisprojekte puudutav uudiskiri „Projektor“, mis edendab välisprojektide alast infolevikut linna
asutuste ja partnerite seas. Seda eesmärki toetab ka välisprojekte tutvustamine avalikkusele piirkondlikes linnaosade
ajalehtedes ning sotsiaalmeediaplatvormidel (Facebook, Twitter, Linkedin).

Alleesmärk 6.3: Koostöö ühisprojektide elluviimiseks toimib
Eesmärgi täitmise raames arendatakse koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide, erinevate koostöövõrgustike ja
partnerlinnadega. Koostöö partneritega aitab kaasa linna asutuste erialase kompetentsi ja administratiivse suutlikkuse
tõstmisele ja annab ka võimaluse Tallinna parimate praktikate tutvustamiseks partneritele.
2020. aasta oli Tallinn 21 rahvusvahelise organisatsiooni ja koostöövõrgustiku liige, millest 11 on valdkonnapõhised.
Euroopa suurlinnu ühendava organisatsiooni EUROCITIES juhatuse liikmena osales Tallinn aktiivselt Euroopa
linnapoliitika kujundamisel. Toimusid kõrgetasemelised veebikohtumised EL mitmeaastase finantsraamistiku ja
taastepaketi teemal EL I asepresidendi Frans Timmermansi ning mitmete EL volinikega, kus Tallinna seisukohti kaitses
linnapea. Tallinn oli EL Brüsseli esinduste konsortsiumi kaudu esindatud Euroopa regioonide nädalal ning korraldas
Euroopa rohelise nädala raames Putukaväila projekti tutvustuse.
2020. aasta oli ülemaailmselt levivast COVID-19 pandeemiast tingituna ka rahvusvahelises suhtluses erinev, olles
valdavalt veebipõhine.
Tallinna ja Helsinki koostöömemorandumile tuginedes toimusid regulaarselt nii linnapeade kui ka töögruppide
kohtumised ning uue suunana võeti päevakorda koostöö arendamine digi- ja avaandmete valdkonnas. Rohkem tähelepanu
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pöörati ka Läänemerega seonduvatele teemadele, tähistades esmakordselt ühiselt Läänemere päeva. Aktiivne suhtlus
Läänemere piirkonna pealinnade, metropolide ja organisatsioonidega toimus ka Tallinna, kui Euroopa rohelise pealinna
kandidaadi, finaaliks valmistumise raames, mille tulemusena valmisid Peterburi, Stockholmi ja Helsingi linnajuhtide kui
ka Läänemere Linnade Liidu juhtkonna toetusvideod Tallinnale. Traditsiooniliseks kujunenud Tallinna kohtumised
Peterburis lükkusid aga olude sunnil edasi ning uute koostöövormide leidmiseks korraldati veebikohtumine Peterburi ja
Tallinna partnerite vahel.
Tallinna kutsel osalesid 19 partnerlinna ja –organisatsiooni esindajad linna kaaskorraldusel toimunud virtuaalsel Eesti
e-valitsemise konverentsil, mis võimaldas jagada e-valitsemise kogemust ja tutvustada innovaatilisi lahendusi. Tallinna
innovaatiliste lahenduste levitamiseks maailmas aitas oluliselt kaasa Tallinna valimine 2020. aasta maailma
intelligentseimaks kogukonnaks ICF võrgustiku poolt. 2020. aasta lõpus alustati välisprojektiga „Kasutajakeskne
teenusedisain linnades“ UserCentriCities, mille eesmärgiks on auditeerida, uuendada ja kohendada olemasolevaid avaliku
sektori e-teenuseid kasutajasõbralikumaks. Projekti tegevusi koordineerib Brüsseli mõttekoda Lisbon Council. Projekti
lõpptulemusena luuakse linna jaoks avalike e-teenuste kvaliteedi hindamiseks indikaatorite ja mõõdikute nimekiri;
digitaalne näidikulaud, kuhu Tallinn saab lisada oma teenusekvaliteedi näitajad ja neid võrrelda teiste
EL omavalitsusüksustega ning digitaalne tugikeskkond koos tööriistade ja juhistega, mille abil saab Tallinn tulevikus
metoodiliselt välja arendada kasutajakeskseid avalikke e-teenuseid.
2020. aastal mehitati 100%-liselt 2019. aastal loodud linna välisprojektide kompetentsikeskus, kes vastutab ametiasutuste
suurprojektide juhtimise eest ning välisrahastuse võimaluste välja selgitamise ja vastava info edastamise eest linna
ametiasutustele. 2020. aastal käivitas välisprojektide kompetentsikeskus mitmeid uusi projekte välisrahastuse toel, sh neli
projekti Horisont 2020 programmist (AI4Cities, UserCentricCities, CENTRINNO ja GoGreenRoutes) ja üks projekt
URBACT III programmist (ACCESS II) (täpsem ülevaade nimetatud projektidest on alleesmärkide 2.2, 5.3 ja 5.4).

Alleesmärk 6.4:
linnaorganisatsioon

Kompetentne

personal

ja

konkurentsivõimeline,

jätkusuutlik

Eesmärgi täitmise raames panustatakse linna personalipoliitika kujundamisse, sh avatud ja läbipaistva värbamissüsteemi
loomisse, ühtsetest põhimõtetest lähtuva personali koolitamisse ja arendamisse, linna asutuste töökorralduse
analüüsimisse ja valdkonnapõhiste tasusüsteemide välja töötamisse jms, mis toetaks linna, kui kaasaegse tööandja,
kuvandit ja mainet, aidates sellega kaasata organisatsiooni arengu tagamiseks vajalikke oma ala tippspetsialiste.
Eesmärgiks on ka kompetentsikeskuste loomine ülelinnaliste funktsioonide koordineerimiseks, juhtimiseks ja täitmiseks
(sh linnavara haldamise ja ehituse valdkonna koondumine Tallinna Linnavaraametisse, ostu- ja hankekeskuse loomine,
teenuste arendamise, müügi ja turunduse üksuse kujundamine, raamatupidamise ja finantsjuhtimise ning personali
valdkonna tegevuste tsentraliseerimise jätkamine jms).
Vastava valdkonna kompetentsikeskusena tegutsev linna personaliteenistus lõi 2020. aasta jooksul oma koosseisus
vajaliku värbamiskompetentsi, võttis kasutusele linnaülese e-värbamiskeskkonna Talendipank ja töötas välja uuendatud
värbamise ja valiku põhimõtted.
Konkurentsivõimelise ja valdkonnapõhise tasusüsteemi loomise raames viidi ühe tegevusena 2020. aastal läbi linna
125 lasteaia 4661 ametikoha hindamine. Toimiv ametikohtade hindamissüsteem annab võimaluse võrrelda linna asutusi
palgaturuga nii tervikuna kui vastavate tööperede lõikes. Ametikohtade hindamine haridusasutustes jätkub 2021. aastal.
2020. aastal töötati välja ka linna ametiasutuste juhtide tulemushindamise süsteem, mis toetab linna arengustrateegiast
lähtuvat eesmärgipõhist juhtimist ning seeläbi viia tõhusamalt ellu vajalikke tegevusi linna strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks.
Personali arendamise valdkonnas jätkus 2020. aastal juhtimisalaste kompetentside tõstmiseks linna organisatsioonis
keskastmejuhtide arenguprogramm „Juhtide kool“. 2020. aasta sügisel lõpetas selle programmi edukalt 22 juhti ning juba
septembris alustas ka 2. lend uue 22 osalejaga.
2020. aastal jätkati linna sisemise töökorralduse juhtimiseks ja tõhustamiseks ühtse ülelinnalise veebikeskkonna „Linna
Töötaja Portaali“ arendamist ja uute moodulite juurutamist. 2020. aastal võeti lisaks seni kasutuses olnud puhkuste ja
koolituste planeerimise ning haldamise moodulitele kasutusele ka majanduskulude moodul, mis võimaldab töötaja jaoks
mugavamalt ja ühtses keskkonnas esitada ja hallata majanduskuludega seotud dokumente (sh isikliku sõiduauto
kasutamise). Alates novembrist võeti kasutusele ka lähetuskulude moodul, mis võimaldab mugavamalt ja ühtses
keskkonnas esitada ja hallata lähetustega seonduvat dokumentatsiooni.

Alleesmärk 6.5: Tervikliku arengudokumentide süsteemi ja kvaliteetse finantsinformatsiooni
olemasolu linna jätkusuutlikku arengut toetavate juhtimisotsuste tegemiseks
Eesmärgi täitmise raames luuakse linna arengudokumentide süsteem, mille raames luuakse süsteemne lähenemine nii
ruumilisele kui ka strateegilisele pikaajalisele arengu kavandamisele, valdkondlikele eesmärkide täitmise tegevuskavadele
ning nende seostatusele linna finantssuutlikkusega nii pika- kui ka lühiajalises vaates. Taoline süsteemne lähenemine
võimaldab rakendada andmeanalüüsi ja teadmispõhisust linna jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalike juhtimisotsuste
tegemisel.
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Ligi 2,5 aastase põhjaliku ettevalmistustöö tulemusena kinnitas Tallinna linnavolikogu 2020. aasta detsembris linna uue
arengustrateegia „Tallinn 2035“. Arengustrateegia määratleb nii linna pikaajalise visiooni, kui ka strateegilised sihid ja
olulisemad tegevussuunad aastani 2035. Laialdase kaasamisprotsessi käigus sõnastatud visiooni kohaselt on Tallinn
kvaliteetse linnaruumiga roheline maailmalinn, kus põimuvad rohe- ja digiinnovatsioon, kus elanikud tunnevad oma
kodukandiga sidet ja teevad seda kodukanti ka ise mõnusamaks. Linna uue arengustrateegia keskmes on kuus sihti: „Loov
maailmalinn“, „Sõbralik linnaruum“, „Terve Tallinn liigub“, „Roheline pööre“, „Heatahtlik kogukond“ ja „Kodu, mis
algab tänavast“. Nende strateegiliste sihtide saavutamisesse tuleb panustada kogu linnaorganisatsioonil, tehes seda
koostöös linlaste, kogukondade, ettevõtjate, linnaregiooni omavalitsuste, riigi ja rahvusvaheliste partneritega.
Linnaorganisatsiooni juhtimisinfo kättesaadavuse ja juhtimisotsuste kvaliteedi parandamiseks on kavas lähiaastatel
senisest enam panustada andmeanalüüsi ja sellel põhinevasse ning kaasaegseid visualiseerimisvõimalusi kasutava
juhtimisaruandluse loomisse. Eelolevatel aastatel on kavas luua ühtne ja terviklik lähenemine linna arengu kavandamisele
linna finantssuutlikkust arvesse võttes, mis loob eelduse nii kavandatu elluviimiseks kui ka vajaliku seiresüsteemi
juurutamiseks. Linna juhtimisotsusteks vajaliku finantsinformatsiooni operatiivne kättesaadavus tagatakse Tallinna
finantsinfosüsteemi (edaspidi FIS) toel, milles talletatavad andmed tagavad nii finantsplaneerimise, rahahalduse,
majandusarvestuse kui ka teiste põhiprotsesside tõhusa juhtimise (so igapäevaselt ligi 1100 kasutajat).
Linna finantshaldus on jätkuvalt kõrges kvaliteedis ning ka 2020. aastal jätkati linna arvestusprotsesside tõhustamist ja
teenuste arendamist. Valdkonna kompetentsikeskusena tegutseva linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskus osutas
2020. aastal raamatupidamisteenust 22 linna ametiasutusele ja nende 247 hallatavale asutusele. Lisaks osutati
raamatupidamisteenust linna valitseva mõju all olevale 7 sihtasutusele, 3 äriühingule ning ühele mittetulundusühingule.
Lisaks osutati teenust MTÜ-le Helsinki-Tallinn Euregio, milles linn oli üheks asutajaks.

Alleesmärk 6.6: Tänapäevane IT-taristu ning kasutajate vajadustele vastavad IT-teenused
Linna poolt pakutavate IT-teenuste peamine eesmärk on tagada kasutajate vajadustest lähtuv, kaasaegne ja turvaline
infotehnoloogiline tugi linna avalike teenuste osutamisel ning organisatsiooni igapäevatöö teostamisel. Seda tegevust
koordineerib vastava valdkonna kompetentsikeskusena linna digiteenistus.
Tallinna linn osutab oma elanikele, ettevõtjatele ja külalistele ligi 570 teenust, mis on kirjeldatud Tallinna teenuste
andmekogus. Teenuste andmekogu on esmane ligipääsukanal enam kui 120 täisautomaatsele linna e-teenusele, mille
tagamiseks on kasutusel pea 60 infosüsteemi. 2020. aastal viidi läbi e-teenuste portaali teenusdisaini projekt, mille
tulemusena uuendati seda keskkonda e-teenuste võimaldamiseks linnakodanikele veelgi mugavamalt. 2020. aasta andis
kindluse, et Tallinna e-teenused toimivad väga hästi, võimaldades linnakodanikele jätkuvalt ja tõrgeteta pakkuda
teenuseid ka COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorra ajal.
2020. aastal juurutati täies mahus Tallinna õigusaktide infosüsteem TEELE, mis sisaldab ka linnavolikogu digitaalse
kaugistungi läbiviimise funktsionaalsust. Linnavolikogu kasutas 2020. aastal eriolukorra tingimustes seda võimalust
8 istungi läbiviimiseks. 2020. aasta olulisteks arendustöödeks oli Tallinna Geoveebi ja Tallinna ligipääsetavuse
infosüsteemi LIPS loomine. Geoveeb on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide
andmete kohta, kus toimub Tallinna linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning
arhiveerimine. LIPS võimaldab linnaelanikel saada ülevaadet ligipääsetavusest eri objektide juurde ning anda ka
tagasisidet süsteemi täiustamiseks. Projektide rahastamisel oli toeks Euroopa regionaalarengu fond.
2020. aasta platvormiteenused hõlmasid suuresti töid kaugtöö võimaldamiseks ja MS Teams suhtlustarkvara
juurutamiseks ning kasutuselevõtuks, mis võimaldas linna asutustel edukalt COVID-19 pandeemia tingimustes jätkata
teenuste pakkumist. Erilise tähelepanu all olid ka infoturbe meetmed, linna arvutikontode kaitseks võeti kasutusele
kaheastmeline autentimine ning kontode väärkasutuse ennetamiseks Azure Sentinel teenus. Pilveteenuste abil tagati
igapäevane tugi ja agiilne tarkvaraarendus linna kriisijuhtimismeeskonna vajadusteks.
2020. aastal oli olulisimaks IT-tugiteenuste osaks töökohtade suurema mobiilsuse võimaldamine ja suuremahuliste
sülearvutite riigihangete ettevalmistamine, mis võimaldaks mobiilsust edaspidi veelgi suurendada. Jätkati tsentraalse IThaldusteenuse laiendamist linna hallatavatele asutustele ja toetati haridusasutusi läbi tehnika uuenduse (tsentraalsete
printerite ja rühmatelefonide hankimine kõikidesse lasteaedesse, saaliprojektorite välja vahetamine koolides). Lisaks viidi
kahes koolis läbi tsentraalse M365 pilveteenuse kasutuselevõtmise pilootprojekt, et valmistada ette laiem M365
pilveteenuste kasutuselevõtmine teistes linna koolides 2021. aastal.
Olulisemad tegevused 2021. aastal
 Kinnitatakse digitaalse Tallinna valdkondlik arengudokument, mis positsioneerib Tallinna digitaalse ühiskonnana,
kirjeldab peamisi poliitikasuuniseid ja pakub välja olulisemad rakendatavad meetmed. Arengudokument kehtestab
„Tallinn 2035“ kirjeldatud sihte ja eesmärke digitaalse ühiskonna osas.
 Luuakse ja võetakse kasutusele Tallinna kaasava eelarve digitaalse hääletuse rakendus.
 Käivitatakse Tallinna sotsiaalhoolekande infosüsteemi TASHIS arendus.
 Jätkatakse Tallinna maatoimingute infosüsteemi loomist.
 Suurendatakse töökohtade mobiilsust linna asutustes (võimaldatakse sülearvutiga töötamine vähemalt
80% ametiasutuste töötajatest suurendades sülearvutite hulka 1300 sülearvutini) ja võimaldatakse tsentraalse
videokoosolekutarkvara MS Teams kasutamine linna hallatavates asutustes.
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Tagatakse tsentraalne personalipartneri täisteenust Tallinna Linnakantseleile, Tallinna Strateegiakeskusele ning
Linnaarhiivile lisaks juba varasemalt teenindamisele võetud kolmele linna ametile.
Jätkatakse linna finantshalduse protsesside tõhustamisega (sh eelarves, planeeritavate tegevuste ja eesmärkide
sidumine linna arengudokumentidega, asutusepõhiste kulumudelite välja töötamine, asutuste eelarvete koostamiseks
vajaliku tarkvara kasutusele võtuks eelanalüüs, eelarvestamist puudutavate õigusaktide kaasajastamine ja
uuendamine, rahavoogude planeerimise uue mudeli juurutamine jms).
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1.6.

Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste
ja mittetulundusühingu tegevusest

Tallinna linnal on 100%-se osalusega 9 äriühingut, 12 valitseva mõju all olevat sihtasutust ja üks mittetulundusühing.
Tabel 29. Linna valitseva mõju all olevate üksuste olulisemad näitajad seisuga 31.12.2020 (tuhandetes eurodes)
Varade
maht

Netovara

Laenukohustused

Tegevustulud
kokku

Sh tulud linnalt, millest:

Tulem

müügitulud

saadud
toetused

Transport
Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts

196 292

132 927

49 528

82 431

43

77 957

-4 431

52 031
57 582
23 175
4 158
598
1 788

23 873
45 701
19 101
3 268
373
1 522

12 428
1 046
0
0
0
0

127 981
76 339
32 975
7 891
1 823
1 758

103
507
362
10
1
1 549

0
0
32
0
0
0

5 576
4 321
425
352
36
-89

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel
Sihtasutus Tallinna Lauluväljak
Tallinna Linnahalli Aktsiaselts
Sihtasutus Tallinna Televisioon
Sihtasutus Lutreola
Haridus ja teadus
Sihtasutus Õpilasmalev
Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum
Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

18 616
3 351
261
354
64

18 116
3 029
172
219
63

0
0
0
0
0

846
776
607
2 216
35

1
17
0
0
0

0
322
576
2 179
0

-678
-199
-85
-83
-16

74
40
2 769

44
32
2 647

0
0
0

681
55
394

20
0
37

299
55
20

-53
7
-88

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

63

55

0

88

25

88

-14

26 943
22 803

26 195
10 091

480
0

3 128
13 642

0
1 281

0
0

2 077
917

0

0

0

121

0

0

-140

11

-11

0

152

0

152

-20

7 538
2 643

7 406
2 536

0
0

1 558
1 218

332
0

0
635

323
289

421 154

297 359

63 482

356 715

4 288

82 315

8 427

Tervishoid
Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla
Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik
Osaühing Tallinna Perearstikeskus
Termaki Autopargi Aktsiaselts
Kultuur

Kommunaalmajandus ja heakord
aktsiaselts Tallinna Soojus
AS TALLINNA JÄÄTMETE
TAASKASUTUSKESKUS
Mittetulundusühing Keskkonnateenused
(tegevus lõpetatud 01.01.2020)
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve
Sihtasutus
Ettevõtlus
Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid
Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
Kokku

Linna äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi koos linna valitseva mõju all olevad üksused) keskmine
töötajate arv on avaldatud aruande punktis 1.1.3 „Töötajaskond“.
2020. aasta oli linna konsolideerimisgrupi üksustele väljakutseid pakkuv. Koroonaviiruse COVID-19 pandeemia
ülemaailmne levik põhjustas globaalse kriisi, millel oli mõju kõigile majandussektoritele ka Eestis. Vabariigi Valitsuse
seatud piirangud pandeemia leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks sundisid ettevõtteid kohanema, oma igapäevast
tegevust ümber korraldama ja 2020. aastaks tehtud plaane muutma. Pandeemia ajal iseloomustas kõigi majandusüksuste
tegevust agiilne kohanemine uue olukorraga, kiired töökorralduse muudatused, uute väljundite otsing ja rakendamine ning
pingeliste situatsioonide operatiivne lahendamine.
Paljude linna konsolideerimisgrupi üksuste tegevus pidurdus või seiskus mõneks ajaks üldse. 2020. aastaks planeeritud
tegevused, festivalid, konverentsid ja näitused jäid ära või lükati edasi teadmata ajaks, siseruumides toimuma pidanud
sündmused asendati võimalusel väliüritustega ja osaliselt teostati kavandatud sündmusi veebipõhiselt. Tallinna linna
haiglates tõi muutunud olukord eriti teravalt esile tervishoiutöötajate, eelkõige anestesioloogide, erakorralise meditsiini
arstide, õdede ja bioanalüütikute ning radioloogiatehnikute nappuse. Tarneraskuste tõttu oli pandeemia alguses puudus nii
isikukaitsevahenditest kui desinfektsiooniainetest, samuti oli madal SARS-CoV-2 testimisvõimekus. Riigis kevadel
kehtestatud eriolukorraga seoses loodi Eesti Haigekassa poolt võimalus jätkata ambulatoorsete teenuste osutamist
kaugvastuvõtu vormis, mis osutus väga heaks võimaluseks patsientidele tervishoiuteenuse pakkumisel. Positiivse
meetmena rakendus nii COVID-19 viiruse esimese kui ka teise laine ajal Haigekassa poolt täiendav lepinguväline
rahastus, mis tagas haiglatele finantsilise jätkusuutlikkuse kriisiolukorras.
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Kuigi eriolukorra ajal vähenes oluliselt ühistranspordi kasutajate arv, ei hõrendatud sõidugraafikuid, vaid COVID-19
viiruse leviku tingimustes sõitjate hajutamise tagamiseks hoopis tihendati bussiliine ning lisati ka täiendavaid peatusi
mitmetele liinidele. Need meetmed tagasid ühissõidukites võimalike kontaktide minimeerimise.
Linna äriühingud kasutasid edukalt ära ka riigi poolt pakutavaid abimeetmeid - Eesti Töötukassa palgatoetuse meede ning
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse erakorraline kriisitoetus.

Transport

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) on Eesti suurim ühistranspordi ettevõte, mille põhieesmärk on reisijate
vedu Tallinna ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel liinidel.
2020. aastal teostas TLT liinivedusid 34,1 miljonit liinikilomeetrit kogukuluga 79,5 miljonit eurot, osutades sellega
veoteenust 90,6 miljonile sõitjale (2019. aastal vastavalt 32,5 miljonit liinikilomeetrit; 76,1 miljonit eurot ja 142,4 miljonit
sõitjat). Aastaga kasvas TLT töömaht 5% võrra, mis tulenes suuresti uute bussiliinide nr 66, 62 ja 18A avamisest
2019. aasta lõpul. 2020. aasta lõpu seisuga teenindati kokku 73 bussiliini.
Tulenevalt COVID-19 viiruse levikust ja eriolukorrast vähenes sõitjate arv võrreldes 2019. aastaga 51,8 miljoni sõitja
võrra ehk 36,4%. Kõige suurem vähenemine oli eriolukorra ajal perioodil märtsist kuni maini, kui võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga vähenes sõitjate arv 25,1 miljoni võrra ehk 66%. Sõitjate paremaks teenindamiseks ning COVID-19
viiruse leviku tingimustes sõitjate hajutamise tagamiseks tihendati olemasolevaid bussiliine, toimus ühissõidukite pidev
desinfitseerimine, samuti lisati täiendavaid peatusi mitmetele bussiliinidele. Ühissõidukijuhtide tervise kaitseks lõpetati
reisijate liikumine ühissõidukite esiuste kaudu ja ühissõidukijuhtide poolt sõidupiletite müük ning loodi juhikabiini taha
turvatsoon.
2020. aasta lõpuks oli TLT-l 583 bussi, mis on 54 võrra rohkem, kui 2019. aastal. 10. detsembril 2019 kirjutati firma
Solaris Bus & Coach esindajatega alla leping kuni 200 gaasibussi tarnimiseks. Ettevõte soovib sõidukipargi uuendamisega
jõuda aastaks 2025 olulise teetähiseni, et Tallinna tänavatel ei sõidaks enam diiselbusse. Eesmärgi täitmiseks on plaanis
2022. aasta lõpuks soetada 350 uut keskkonnasõbralikku gaasibussi, mille kütuseks on kodumaine biometaan. Esimesed
100 gaasibussi jõudsid liinile 2020. aasta teisel poolel. Aasta jooksul kanti maha 46 amortiseerunud ja ebaökonoomset
diiselbussi. Busside keskmine vanus oli 2020. aasta lõpuks 8,1 aastat (2019. aasta lõpuks 9,5 aastat). Lisaks bussidele oli
2020. aasta lõpus TLT-l 50 trolli keskmise vanusega 14,2 aastat ja 66 trammi keskmise vanusega 16,2 aastat.
2020. aasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 2059 töötajat, neist bussijuhte 1130, trammijuhte 145 ja trollijuhte 113. Tööjõu
voolavus oli ettevõttes 12,5%, mis on võrreldes aasta varasemaga kahanenud 1,4% võrra. 2020. aastal sõlmiti töölepingud
362 töötajaga, kellest 183 alustasid tööd bussijuhina, 21 trollijuhina ja 24 trammijuhina. Tööleping lõpetati 252 töötajaga,
kellest 112 olid bussijuhid, 8 trammijuhid ja 5 trollijuhid. Tööjõu liikumise analüüs näitab, et tööleping lõpetati enamikel
juhtudel töötaja algatusel (170 korral).
Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 otsusega nr 127 „Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja Termaki Autopargi
Aktsiaseltsi ühinemisotsus ning Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport põhikirja kinnitamine“ otsustati Tallinna
Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja Termaki Autopargi Aktsiaseltsi ühinemine alates 1. jaanuarist 2021. Ühinemise tulemusel
suurenes TLT töötajate arv 45 inimese võrra ja veeremisse lisandus 35 väikebussi.
Lisaks tavapäraste bussiliinide teenindamisele toimus Tallinna Transpordiametiga sõlmitud eraldi lepingu alusel kolme
koolibussiga hommikune naaberomavalitsuste kooliõpilaste vedu Tallinna kesklinna koolidesse. Samuti viis TLT läbi
bussi-, trolli- ja trammijuhtide koolitusi ning teenis tulu ettevõttele kuuluva kinnisvara üürile andmisest.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal avaliku liiniveo kuludeks toetust 76,8 miljonit eurot, sellest 2,7 miljonit eurot saamata
jäänud piletitulu ja 506 tuhat eurot ühissõidukite desinfitseerimise kulude katteks. Riigi Transpordiametilt (endine
Maanteeamet) saadi liinide tihendamiseks COVID-19 viiruse leviku piiramiseks 92 tuhat eurot. TLT põhivara soetused ja
parendused moodustasid 2020. aastal kokku 31,5 miljonit eurot, millest suurima osa moodustasid 100 gaasibussi soetus ja
neile vajaliku tankimisvõimsuse väljaehitamine. Investeeringute finantseerimiseks andis Tallinna linn TLT-le laenu
32 miljonit eurot ja sihtfinantseerimist 1,2 miljonit eurot. TLT lõpetas 2020. aasta 4,4 miljoni euro suuruse kahjumiga.
Negatiivse tulemi tekkimise oluliseks teguriks oli põhivarade kulumi kasv, mis omakorda tulenes möödunud aastatel
tehtud suuremahulistest investeeringutest. Viimase 6 aasta jooksul on TLT iga-aastane kulum kasvanud ca kahekordseks
ja moodustas 2020. aastal 15,5 miljonit eurot (2014. aastal 7,9 miljonit eurot).

Tervishoid

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla (edaspidi haigla) tugineb modernse haiglana maailma uusimale tehnoloogiale ja
praktikale. Haigla ravivaldkonnad on jaotatud seitsmesse iseseisvasse kliinikusse: diagnostikakliinik, sisekliinik,
silmakliinik, naistekliinik, kirurgiakliinik, taastusravikliinik ning õendus- ja hooldusabikliinik. Kliinikute all tegutsevad
59

veelgi kitsamalt erialale spetsialiseerunud keskused ja osakonnad. Meditsiinitegevuse toimimist toetavad haigla
teenistused ja administratsioon. Haigla tegevusalad on eriarstiabi osutamine, tervishoiualane teadustöö ja ning
koolitustegevus. Ravikvaliteedi ja ohutu keskkonna tagamiseks on mitu haiglaülest alalist komisjoni või komiteed, kuhu
kuuluvad erinevate struktuuriüksuste esindajad (nt ravikvaliteedi komisjon, infektsioonikontrolli võrgustik,
infosüsteemide arenduskomitee jne).
2020. aastal oli kokku 538 086 ambulatoorset külastust (2019. aastal 609 198), millest 71% olid eriarsti ja 29% õendustöötajate ambulatoorsed vastuvõtud. E-konsultatsioone tegevate erialade hulk kasvas aastaga 15-lt 19-le ning
konsultatsioonide arv ulatus 2020. aastal 12 967-ni. Seoses COVID-19 pandeemiaga võeti uue teenusena kasutusele
kaugvastuvõtud, mis moodustasid kõikidest vastuvõttudest 13,4%. Vältimatut ja erakorralist ambulatoorset arstiabi osutati
ööpäevaringselt erakorralise meditsiini keskuses (edaspidi EMK), samuti silmakliiniku ja naistekliiniku vastuvõtutubades.
2020. aastal jaotusid ambulatoorsed eriarsti vastuvõtud järgmiselt: polikliinikus 87,2% ning EMK-s ja
vastuvõtuosakondades 12,8%. Kaugvastuvõttude kasutuselevõtt andis võimaluse nii patsientidele kui tervishoiutöötajatele
võimalikult palju jätkata plaanilise ambulatoorse tööga. 2020. aastal võeti vastu 3844 sünnitust (2019. aastal 4130) ja
sündis 3941 last (2019. aastal 4218) - sündis 95 paari kaksikuid ja ühed kolmikud. Elussünde oli 3932 ja surnultsünde 9.
2020. aasta märtsis eriolukorra tingimustes loodi haiglas COVID-19 kriisistaap (operatiivstaap) ja tavapärane töö muutus
oluliselt. Operatiivstaabi ülesandeks sai igapäevaselt kliinilise töö reguleerimine haiglas vastavalt muutuvatele
tingimustele, samuti haldus- ja personalialaste teemadega tegelemine. Erinevate osakondade arvelt moodustati kaks
täiendavat COVID-19 osakonda ja loodi täiendavaid voodikohti erinevates kliinikutes, mis tingis samaaegse plaanilise
ravitöö vähendamise. Suureks väljakutseks oli haigla töötajate ja patsientide COVID-19 viiruse testimine, kuna algselt
olid haiglal need võimalused puudulikud. Kesklabor alustas väga kiiresti SARS-CoV-2 viiruse RNA testimisega ning
testimise võimalus tagati haiglas 24/7. Sügisel COVID-19 pandeemia teise laine saabudes loodi lisaks õendus- ja
hooldusabi kliinikusse COVID-19 osakond ning taastusravikliinikusse võimalus post-COVID patsientide järel- ja
taastusraviks. Kokku oli haiglas COVID-19 patsientide raviks valmis 88 voodikohta. Sügisest kasvas oluliselt COVID-19
viirust läbipõdenud patsientide tagasipöördumine haiglasse tüsistuste tõttu, mistõttu plaanilistele patsientidele jäi üha
vähem voodikohti ja võimekust tervishoiuteenust pakkuda. Aasta jooksul oli haiglas ravil kokku 311 koroonapositiivset
patsienti, sealhulgas 11 sünnitajat. 2020. aasta lõpus loodi haiglas vaktsineerimiskeskus ja moodustati
vaktsineerimismeeskond. Haiglatöötajate vaktsineerimine sai võimalikuks alates 27. detsembrist 2020 ning aasta lõpuks
oli esimese vaktsiinidoosi saanud kokku 227 haigla tervishoiutöötajat.
2020. aasta eriolukord mõjutas kõige enam statsionaarset plaanilist tööd. COVID-19 viiruse kevadise ja sügis-talvise laine
ajal oli piiratud nii operatsioonitubade kasutamine kui voodifond. Vaatamata sellele suutis haigla täita Eesti Haigekassaga
sõlmitud lepingujärgse ravimahu kohustuse.
2020. aastal investeeris aktsiaselts ligikaudu 3,5 miljonit eurot ehitistesse ja renoveerimistesse. Mahukaim töö oli
Magdaleena üksuses kõrva-nina-kurguhaiguste keskuse renoveerimine, millega koondati ühele pinnale eriala kogu
ambulatoorne, päevaravi ja statsionaarne tegevus. Ümberkorralduse tulemusena sai haigla endale esimese kaasaegse
kõrva-nina-kurguhaiguste keskuse Eestis. Suurem töö oli ka biopanga ruumide ehitus koos apteegi laienduse ja töötajate
kohviku remondiga. Alustati erakorralise meditsiini keskuse ehituse ettevalmistustega, mille käigus oli esimeseks
sammuks ajutise konteinerlinnaku planeerimine ja paigaldus. 2020. aastal jõuti lõpule Magdaleena Tervisekeskuse
projekteerimisega. Aasta lõpus alustati Magdaleena üksuses reumatoloogia keskuse ruumide renoveerimisega. Haigla
infosüsteemide arendamisse investeeriti kokku 0,7 miljonit eurot. Aasta jooksul hangiti küberintsidentide ennetuse
tõhustamiseks turvanõrkuste skaneerimise tarkvara ning juhtumite kiiremaks avastamiseks võrguliikluse anomaaliate
tuvastamise seade.
2020. aastal akrediteeriti Ida-Tallinna Keskhaigla diagnostikakliiniku patoloogiakeskus vastavaks ISO 15189:2012
standardile. Standardile vastavad kõik günekotsütoloogilised, üldtsütoloogilised, histoloogilised, immunohistokeemilised
ja molekulaarpatoloogilised uuringud. Alates 2020. aasta sügisest tagati ööpäevaringne neuroloogiliste interventsioonide
(aju arterite trombektoomia) tegemine. Kirurgiakliinikus alustas tööd skolioosikabinet, mis on esimene samm loomaks
terviklikku (diagnoosimise, jälgimise ja ravimise) süsteemi skolioosiga patsientidele. Naistekliinikus lisandus uus analüüs
rasedatele loote rakuvaba DNA test kromosoomhaiguste riski tuvastamiseks (NIPT test). Alates detsembrist 2020 alustaid
sisekliiniku onkoloogid kasvajavastast süsteemset ravi ambulatoorse ja päevaraviteenusena ka Kuressaare Haiglas.
Valmistati ette müoopia vastuvõtu käivitamine silmakliiniku lasteosakonnas ja mobiilses müoopiabussis, mis võimaldaks
vastuvõtte teha üle Eesti. Võeti kasutusele registratuuride iseteeninduskioskite rakendus, mis võimaldab patsientidel endal
end vastuvõtule registreerida ja vajadusel visiiditasu maksta ning ka oma isikuandmeid uuendada.
2020. aastal tasus Tallinna linn Aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla järgmiste teenuste eest: laste visiiditasust
vabastamiseks 22,4 tuhat eurot (2019. aastal 20,4 tuhat eurot) ja tuberkuloosi riskigruppide uuringuteks 3,9 tuhat eurot
(2019. aastal 3,5 tuhat eurot).
Aasta jooksul kasvas tervishoiuteenuste müügitulu 7%. Haigla suurimaks lepingupartneriks on Eesti Haigekassa, lisaks
saab haigla tulusid tasuliste tervishoiuteenuste müügist ja koolitustegevusest. Haigekassalt saadud tulude suurenemine
2020. aastal tulenes eriolukorrast, sest haigekassa hüvitas isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulud, lisaks
personalilisakulu ning COVID-19 patsientide ravi osalise lisakulu. Suurima osa ehk 53% kuludest moodustasid jätkuvalt
tööjõukulud. 2020. aastal kasvasid tööjõukulud 7,1% võrra, mis oli tingitud arstide ning õendus- ja hooldustöötajate
palkade korrigeerimisest tulenevalt tervishoiutöötajate kollektiivleppele haiglate liiduga. Muudest kuludest enim ehk 47%
kasvasid kulud teistelt tervishoiuteenuste osutajatelt ostetud meditsiiniteenustele, mis oli tingitud COVID-19 analüüside
ostust SYNLAB Eesti OÜ-lt.
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2020. majandusaasta oli Aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla edukas, aasta lõpetati 5,6 miljoni euro suuruse kasumiga.

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla
Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla (edaspidi haigla) peamiseks tegevusalaks on ambulatoorse, statsionaarse ja
päevaravi eriarstiabi osutamine. Haigla ravivaldkonnad on jaotatud järgmistesse kliinikutesse ja keskustesse:
ambulatoorne eriarstiabi, anestesioloogia ja intensiivravikliinik, diagnostikakliinik, hambaravikliinik, õendusabi kliinik,
kirurgiakliinik, naistekliinik, nakkuskliinik, närvihaiguste kliinik, psühhiaatriakeskus ning sisekliinik. Lisaks osutatakse
meditsiiniteenust Tallinna linnale kuuluvas meditsiinilises kainestusmajas (Merelahe tee 4), Lasnamäe tervisekeskuse
dialüüsikabinetis (Linnamäe tee 3) ning opioidsõltlastele asendus- ja võõrutusravi Tallinna linnalt renditud hoones (Kopli
tn 75a).
Ambulatoorne arstiabi hõlmab ambulatoorset vältimatut abi, plaanilist ravitegevust 27 erialal ja residentuuri- ja
praktikabaasi. 2020. aasta veebruaris korraldas ambulatoorse eriarstiabi kliinik ümber Kopli polikliiniku (Sõle tn 63)
üksuse töö. Kuni uue tervisekeskuse valmimiseni 2021. aasta sügisel toimuvad vastuvõtud Lääne-Tallinna Keskhaigla
teistes tervisekeskustes. Samuti tuli ümber korraldada psühhiaatriakeskuse sõltuvusravi üksuse töö seoses Kopli
polikliiniku hoone lammutamisega, mistõttu tegevust jätkati ajutises moodulmajas (Merelahe tn 6).
Seoses eriolukorra kehtestamisega 2020. aasta kevadel koostati naistekliiniku eri osakondades koroonapositiivse patsiendi
käsitluse algoritmid ja ehitati kõigis osakondades ajutised lüüsid isolatsiooni vajavatele patsientidele. Perekooli koolitused
viidi eriolukorra ajal üle Zoom platvormil veebipõhiseks, suvel piirangute leevenedes taastus tavatöö, kuid sügisel
korraldati treeninguid ja loenguid taas veebipõhiselt. Alates eriolukorrast toimub naistekliinikus kõigi patsientide triaaž ja
statsionaari haigete testimine SARS-CoV-2 suhtes. Koroonapositiivseid sünnitajaid oli 10, eriolukorra tingimustes peatati
peresünnitused. Viljatusravikeskus peatas samuti töö eriolukorra ajal ning seda aega kasutati keskuse veebilehe
uuendamiseks. Seoses COVID-19 viiruse puhanguga korraldati ümber Sclerosis multiplexi bioloogiline ravi ning hakati
neile patsientidele tegema kaugvisiite. Seoses COVID-19 pandeemiaga 2020. aastal varustati nakkuskliinikus kõik palatid
hapnikuaparaatidega ning tõsteti II astme intensiivravi võimekust. Koostöös Terviseametiga viidi läbi antikehade
seroepidemioloogiline uuring Lääne-Tallinna Keskhaigla tervishoiutöötajate seas võimaliku SARS-CoV-2 immuunsuse
taseme ja ulatuse määramiseks. Lääne-Tallinna Keskhaiglas oli 2020. aasta jooksul ravil üle 800 koroonapositiivse
patsiendi.
2020. aastal resertifitseeriti Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinik EBCOG poolt Euroopa Liidu nõuetele vastava
sünnitusabi ja günekoloogia eriala residentuuribaasina. Jätkus seksuaalvägivalla üleelanute abistamise projekt koostöös
Sotsiaalkindlustusametiga – abisaanuid oli aasta jooksul 58, sellest 2 meessoost abisaajat. 2020. aasta teisel poolaastal
käivitati kirurgiakliinikus üldkirurgilised e-konsultatsioonid. Esmakordselt Eestis võeti proktoloogia osakonnas
pilonidaalsiinuse operatsioonil kasutusele fistuloskoob. Fistuloskoopilised operatsioonid on minimaalse traumaga ning
vähendavad statsionaarse ravi kestust ja töövõimetuse perioodi kuni kolm korda. Insuldikeskuses laiendati
intensiivraviarstide ringi: 2020. aastast on insuldi intensiivraviarstid ka Sclerosis multiplexi keskuses töötavad
neuroloogid. Patoloogiaosakonnas võeti kasutusele vedelikupõhise tsütoloogia metoodika (LBC), mis võimaldab samast
proovimaterjalist teha ka molekulaardiagnostilisi uuringuid. Õendusabikliinikus võeti uuendusena kasutusele spetsiaalsed
pöördalusega seadmed patsiendi ohutuks siirdamiseks, voodikesksete patsientide kaalu saab mugavalt ja täpselt määrata
elektroonilise voodikaalu abil. Jaanuarist 2020 alustas õendusabikliinikus tööd hingehoidja, kes on omandanud spetsiaalse
ettevalmistuse haigete, kriisis olevate ja surevate inimeste aitamiseks.
2020. aastal soetas aktsiaselts põhivara 4,6 miljoni euro ulatuses, millest suurema osa moodustasid ehitustööd seoses uue
kaasaaegse Põhja-Tallinna Tervisekeskuse rajamisega aadressile Sõle tn 63. Aasta jooksul renoveeriti nakkuskliiniku
statsionaari ja polikliiniku hoonete fassaadid. Suuremad ehitustööd toimusid ka naistekliinikus, kus vastsündinute
osakonnas valmis 5 uut neonataalpalatit ja renoveeriti B korpuse IV korrus. Uutesse meditsiiniseadmetesse ja teistesse
kliinikutega seotud projektidesse investeeriti ligikaudu 2 miljonit eurot, millest suurim oli diagnostikakliiniku
radioloogiaosakonnas GE magnetresonantstomograaf, mis aitab lühendada järjekordi ja parandada uuringute kvaliteeti.
2020. aastal korrigeeris Lääne Tallinna Keskhaigla osaliselt hoonete amortisatsiooni määrasid vastavalt tehtud
parendustele ja hoonete eluea värskendatud hinnangutele, mille tulemusel vähenes põhivara kulum.
Tallinna linn tasus Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla 2020. aastal järgmiste suuremate teenuste eest:
opiaatsõltuvate isikute asendusravi 153,2 tuhat eurot (2019. aastal 186,2 tuhat eurot), meditsiini- ja haldusteenuste
osutamine Tallinna kainestusmajas 284,7 tuhat eurot (2019. aastal 273,2 tuhat eurot), dementsuse sündroomiga eakatele
päevahoiuteenuse osutamine 32,7 tuhat eurot (2019. aastal 32,9 tuhat eurot), ravikindlustusega hõlmamata isikute
ravikulud 31,9 tuhat eurot (2019. aastal 47,2 tuhat eurot), laste visiiditasust vabastamine 13,3 tuhat eurot (2019. aastal
10,5 tuhat eurot).
Haigla põhitegevuse tulud kasvasid 4,9% võrra ja kulud 6,2% võrra. Suurimaks lepingupartneriks on Eesti Haigekassa,
lisaks saab haigla tulusid tasuliste tervishoiuteenuste müügist ja koolitustegevusest. Suurema osa tulude kasvust
moodustas COVID-19 pandeemiaga seotud lisarahastus Eesti Haigekassalt. 2020. aastal tulenevalt eriolukorrast muutis
haigla oma rentnike lepingutingimusi soodsamaks, mistõttu renditulud vähenesid 16% võrra. Eriolukorra ajal piiratud
plaanilise ravitöö tingimustes vähenes 9,5% hambaravi teenuste käive, ennetusega seotud töö ja ka muude tasuliste
raviteenuste maht. Suurima osa ehk 61% kuludest moodustasid jätkuvalt tööjõukulud. 2020. aastal kasvasid tööjõukulud
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10,7% võrra, mis oli tingitud arstide ning õendus- ja hooldustöötajate palkade korrigeerimisest tulenevalt
tervishoiutöötajate kollektiivleppele haiglate liiduga.
2020. majandusaasta lõppes Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla 4,3 miljoni euro suuruse kasumiga.

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla (edaspidi lastehaigla) on ainuke Põhja-Eestis asuv multiprofiilne III etapi laste regionaalhaigla, kes osutab kõrgekvaliteedilist ja perekeskset eriarstiabi III etapi arstiabi osutatakse Põhja-Eesti (osaliselt ka
Lõuna-Eesti) lastele kõikidel laste-, kirurgiliste, ortopeediliste ja nina-kõrva-kurguhaiguste erialadel ning II etapi abi
Harju maakonna lastele ning Eesti Vabariigis viibivatele teistele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustel ja
ulatuses. Lastehaiglas osutatakse abi 28 erialal. Lastehaigla koosseisus on 3 kliinikut (pediaatria-, kirurgia- ja
psühhiaatriakliinik), 13 statsionaarset osakonda ja 4 erinevate meditsiinierialade ambulatoorset teenistust, lisaks
ambulatoorne üksus (Kesklinna Lastepolikliinik), 2 diagnostilist üksust ja 9 abiteenistust. Läbi teenuste müügi
haigekassale on lastehaigla suurim laiapõhjalist laste eriarstiabi osutav haigla Eestis, kelle patsientideks on lapsed alates
sünnist kuni 18. eluaastani.
Tartu Ülikooli partnerhaiglana on lastehaigla õppebaasiks arstidele, meditsiiniõdedele ja teistele laste tervise kaitses
osalevatele spetsialistidele Tartu ja Tallinna ülikoolidest ning mõlema linna tervishoiu kõrgkoolidest - toimub
diplomieelne ja diplomijärgne väljaõpe ja täiendõpe ning teadustöö. Erialaseltsidesse kuulumise kaudu ja
Sotsiaalministeeriumi erialanõunikena osalevad lastehaigla töötajad eriarstiabi kvaliteedi ja –korralduse edendamisel.
Alates 2002. aastast kuulub haigla Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Eesti Tervist Edendavate Haiglate
Võrgustikku. Lastehaigla koostööpartnerid on Helsingi Ülikooli Lastekliinik, Turu Ülikooli Keskhaigla, Berliini
Humboldti Ülikooli Charite Kliinik, Põhjamaade Hemato-onkoloogia Selts ja Societe Internationale D’onkologie
Pediatrique. Hemato-onkoloogiaosakond omab Hemofiilia ravikeskuse sertifikaati (EUHANET) ja kuulub Euroopa
lasteonkoloogia referentsvõrgustikku (ERN PedCan) ning neuroloogia osakond kuulub Euroopa epilepsia
referentsvõrgustikku (ERN EpiCARE).
Alates 30. oktoobrist 2020 käivitus Tallinna linna eestvedamisel „Koduarsti“ pilootprojekt, mille raames tehakse
koduvisiite ja antakse arstiabi ägedate haigustunnustega väikelastele. Väljakutseid teenindab koostöös Tallinna Kiirabi ja
Tallinna Lastehaigla loodud spetsiaalne arstibrigaad, kuhu kuulub arst-pediaater või üldarst ning erakorralise meditsiini
tehnik. Kodusarstibrigaadi arstil on õigus välja kirjutada ka retsepte, mida kiirabil ei ole.
2020. aastal taaskäivitusid edukalt skolioosioperatsioonid, millesse jätkuvalt kaasati Helsingi Ülikooli Lastekliiniku
seljakirurg. Arendati ja laiendati ravimresistentse epilepsia ja äärmusliku spastilisusega neuroloogiliste haigete kirurgilist
ravi. Hematoloogiaosakond sai tunnustuse kui hemofiilia ravikeskus. Laste onkoloogia ja neuroloogia erialad liitusid
vastavate Euroopa kompetentsivõrgustikega, mis võimaldab edaspidi parandada koolitusvõimalusi ja saada rahvusvahelist
konsultatsiooni keeruliste haigete käsitluse osas. Tulenevalt pandeemiast oli 2020. aasta erakorralise meditsiini osakonna
(EMO) töömaht patsientide hulga mõttes oluliselt väiksem, mida aga asendas epidemioloogiliselt täiesti uus olukord, mis
oli väljakutseks nii juhtidele kui töötajatele.
Aasta jooksul tehti investeeringuid meditsiiniseadmetesse 758 tuhande euro eest, sh IT-valdkonda 101 tuhat eurot ning
majandusseadmetesse 193 tuhat eurot. Lastehaigla huvi on parema perinataalabi eesmärgil ja Sotsiaalministeeriumi
toetusel jätkuvalt hoida päevakorral perinataalkeskuse rajamine. Tulenevalt olulisest ruumipuudusest (esmane prioriteet
laboratoorium, taastusravi) ja ruumide funktsionaalsuse kaasajastamise vajadusest (operatsiooniblokk, pediaatriaosakond)
valmis 2020. aastal lastehaigla taristu strateegiline arengukava.
Lastehaigla tulude peamiseks allikaks on tervishoiuteenuste müük Eesti Haigekassale, mis moodustas 2020. aasta
tegevustuludest 92,2%. Kui lastehaiglale algas 2020. aasta tavapärases mahus haigekassaga sõlmitud lepingu täitmisega,
siis alates märtsis, kui COVID-19 pandeemiast tingitult kehtestati eriolukord, vähenesid lepingu täitmise mahud oluliselt.
Seoses eriolukorraga piirati plaanilise ravi mahtu ja osa töötajaid pidi jääma keskmise palgaga koju. Kuigi 17. mail
eriolukord lõppes, siis tegelikult tavapärast töömahtu kuni aasta lõpuni ei taastunud, kuna vähenes lastel esinevate teiste
ägedate haiguste esinemissagedus, palju plaanilist tööd lükkus edasi patsientide soovil, ka personal viibis osaliselt
haigestumiste või karantiini tõttu töölt eemal. Samas laste COVID-19-st tingitud haigestumine ei nõudnud enamasti
haiglaravi ehk pandeemia ravimahu suurenemist kaasa ei toonud. Pandeemiast tingituna tekkisid haiglal lisakulud
(isikukaitsevahendid, desinfektsioonivahendid jne) ning lisandus lepingu alatäitmisest saamata jäänud tulu. Mõlema
komponendi hüvitas Eesti Haigekassa 2,1 miljoni euro ulatuses. Hüvitis sisaldas tehtud lisakulutusi ja täitmata lepingu
mahust 57% püsikulude katet.
Võrreldes 2019. aastaga suurenes haigekassa lepingumaht 5% võrra. Lepingumahu suurenemine tuleneb juhtivalt
tervishoiuteenuse osutamise lepingu järgsest teenuste hinnatõusust, mis omakorda tuleneb üleriigilisest kollektiivleppest.
Lisanduvad põhjused on kas haigusjuhtude keskmise hinna korrektsioon või ravijuhtude arvu suurendamine. Ülikalleid
ravijuhte algsesse lepingusse kunagi ei planeerita vaid need lisatakse sinna reaalse tekkimise korral. Ülikalliks
ravijuhtudeks defineeriti 2020. aastal ravijuhud, mille maksumus ületas 104 tuhandet eurot. Aasta jooksul lisandus
lepingumahule 6 ülikallist ravijuhtu rahalises vääringus 1,1 miljonit eurot. Lastehaigla ei saa seadusest tulenevalt alla
19-aastastelt patsientidelt voodipäevatasu ja alla 2-aastastelt patsientidelt visiiditasu - neid sisuliselt sotsiaalseid meetmeid
riik raviasutustele ei kompenseeri. Sellest tulenevalt jääb Lastehaiglal saamata tulu aastas hinnanguliselt 200 tuhat eurot.
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Tallinna Linnavalitsuse otsusel ei võta Lastehaigla patsientidelt visiiditasu ambulatoorsete visiitide eest ja need tasud
kompenseerib haiglale Tallinna linn.
Tallinna linn tasus lastehaiglale 2020. aastal järgmiste suuremate teenuste eest: sõltuvushäiretega laste üksuse tegevuse
toetamiseks 32,1 tuhat eurot (2019. aastal 32,1 tuhat eurot), laste visiiditasust vabastamiseks 322,1 tuhat eurot
(2019. aastal 178,8 tuhat eurot), narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuseks 4,7 tuhat eurot (2019. aastal 4,6 tuhat eurot),
arsti koduvisiitide tegemiseks 32,8 tuhat eurot.
Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla 2020. aasta tulem oli 425 tuhat eurot.

Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik
Sihtasutuse Tallinna Hambapolikliinik (edaspidi hambapolikliinik) eesmärgiks on mitmekülgse stomatoloogilise abi
osutamine ning suuõõne- ja hambahaiguste ennetus. Hambapolikliiniku peamised tegevusvaldkonnad on hammaste ja
suuõõne haiguste profülaktika ning kvalifitseeritud ambulatoorse stomatoloogilise abi osutamine hambaravi,
hambakirurgia, sh implantoloogia, ortodontia ja proteesimise valdkonnas; esmaabi andmine näo-lõualuude piirkonna
ägedate haigestumiste ja traumade puhul; suuõõne hügieenivahendite tutvustamine ja müük.
Hambapolikliinikul on leping Eesti Haigekassaga alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi ja ennetuse, ortodontia ja
vältimatu abi ning täiskasvanute hambaravihüvitise ja proteesihüvitise pakkumiseks. Hambapolikliinik teeb koostööd
Eesti kõrgkoolidega üliõpilaste praktika- ja residentuuri baasasutusena. Hambapolikliinik on jätkuvalt orienteeritud
tasakaalustatud hinna ja kvaliteedi suhtega teenuste pakkumisele. 2020. aastal oli hambapolikliinik avatud 7 päeva
nädalas, osutades nädalavahetustel ja riiklikel pühadel vältimatut abi ja esmaabi.
Hambapolikliiniku 2020. aasta tegevustulud kokku olid 7,5 miljonit eurot. Suurima osa tuludest ehk 69,6% moodustasid
hambaraviteenused elanikkonnale ning 27,5% hambaraviteenuste müük Eesti Haigekassale. Hambaraviteenustest 15%
ehk 803 tuhat eurot moodustas hambaravihüvitis ning 7% ehk 366,3 tuhat eurot proteesihüvitis. Hambaraviteenuste müük
elanikkonnale 2020. aastal vähenes võrreldes 2019. aastaga 13,2% võrra seoses COVID-19 pandeemiast tulenenud
piirangutega.
2020. aasta jooksul uuendati mööblit ja teostati remonti 11 hambaravikabinetis. 2020. aasta juulis esitas polikliinik
Keskkonnaametile kehtiva kiirgustegevusloa muutmise taotluse seoses uue panoraamröntgenseadme ja intraoraalse
dentaalse röntgenülesvõtteseadme paigaldamisega. Uute seadmete kasutusele võtmisel läbisid 16 polikliiniku arsti ja õde
kiirgustöötaja esmase koolituse.
2020. aastal ostis linn hambapolikliinikult teenust Tšernobõli veteranidele osutatava sotsiaalprogrammi raames
9,6 tuhande euro eest. Hambapolikliiniku 2020. aasta tulem oli 352 tuhat eurot.

Osaühing Tallinna Perearstikeskus
Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrusega nr 128 muudeti Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu
nimetus Osaühinguks Tallinna Perearstikeskus (edaspidi perearstikeskus). Osaühingu põhieesmärgiks on jätkuvalt
kvaliteetse esmatasandi arstiabi osutamine Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel, personali koolitamine
kõrgkvaliteetse, tänapäeva teadmistest lähtuva teaduspõhise teenuse osutamiseks ja ennetustegevuse teostamine.
2020. aastal jätkas osaühing esmatasandi tervishoiuteenuse pakkumist vastavalt tervisekeskuste mudelile, tagades
kohustuslike lisateenuste osutamise. Rõhuasetus on aidata kaasa perearstide, õendusabi ja tugispetsialistidega koostöös
inimeste tervisetulemi paranemisele, tõhustades ennetavat nõustamist ja diagnostikat. Perearstikeskuse üksustes on
võimalik anda vereanalüüse, teha kardiogramme, 24 tunni vererõhu mõõtmist, esmatasandi uneuuringut uneapnoe jm
patoloogia selgitamiseks, alates 6. elukuust tümpanomeetrilisi uuringuid, selgitada sinusiite UH-sinusscan aparaadiga,
teha diagnoosimise kiirendamiseks nii verest kui ka uriinist kiirteste. Perearstikeskusel on koostöölepped funktsionaaldiagnostika ja labori osas Lääne-Tallinna Keskhaiglaga ja SYNLAB Eesti OÜ-ga. Toimuvad koduvisiidid voodihaigetele,
väikelastele ning pereõdede patronaažid 2. elunädalal vastsündinutele, samuti visiidid vastavalt sotsiaalsetele vajadustele,
sh puuetega ja vanemas eas inimestele ning tihedas koostöös linnaosade lastekaitse töötajatega ka väikelastega peredesse.
2020. aasta lõpu seisuga oli perearstikeskuse patsientide arv nimistutes kokku 13 246 (2019. aastal ligi 11 tuhat) patsienti.
Keskuses töötavad lisaks arstidele ja õendustöötajatele koduõde, füsioterapeut ja ämmaemand, teenindades
perearstikeskuse 8 nimistut vastavalt vajadusele. Vabade kohtade arv kõikide nimistu peale kokku oli 2982.
Perearstikeskuse koosseisus oli 2020. aasta lõpu seisuga 39 töötajat.
Perearstikeskuse 2020. aasta tegevustulud kokku olid 1,8 miljonit eurot. Vaatamata müügitulude vähenemisele lõpetas
Osaühing Tallinna Perearstikeskus 2020. aasta 36 tuhande eurot suuruse kasumiga.

Termaki Autopargi Aktsiaselts
Termaki Autopargi Aktsiaselts (edaspidi aktsiaselts) osutas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellimusel
sotsiaaltransporditeenust puuetega inimestele sõiduks õppe-, hoolekande ja tervishoiuasutustesse, tööle ja dialüüsiravile
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ning tagasi sõiduks. Lisaks osutas aktsiaselts elanikkonnale sõidu- ja veoautode remondi- ja hooldusteenuseid, teostas
sõidukite tehnilisi ülevaatusi, rentis välja kontori- ja tööstuspindasid ning osutas parklateenust.
Aktsiaseltsi 2020. aasta müügitulu oli 1,76 miljonit eurot, millest transporditeenus hoolekande-, õppe- ja
tervishoiuasutustesse moodustas kokku 1,55 miljonit eurot. 2020. aastal osutati puuetega inimestele bussiveo teenust
52 834 tunni ja 823 747 km ulatuses. Võrreldes 2019. aastaga jäi veomaht samaks, seda vaatamata COVID-19 viiruse
puhangule ja sellega kaasnenud piirangutele. Pandeemia tingimustes teostati vedusid hajutatult ja kasutati kõiki vahendeid
sõitjate ja veoteenuse osutajate nakatumiste vältimiseks. Aktsiaselts osutab sotsiaaltransporditeenust liiniveoteenusena,
mille puhul läbib puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel
kindla liikumistee (veoliin), kui ka juhuveoteenusena, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg määratakse kindlaks ja
sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt. Kokku transporditi regulaarvedudel puuetega inimesi
35 regulaarmarsruudil lasteaeda, päevakeskusesse, kooli, tugikeskusesse ja tagasi, kokku 56 sihtkohta. Lisaks sellele
transporditi juhuvedudel 2020. aasta jooksul 1038 inimest. Kokku transporditi aastas 112 119 inimest. Aktsiaseltsi kogu
käibest moodustas puuetega laste ja liikumispuudega inimeste transport 89%.
2020. aastal jätkus koostöös Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga uute klientide tellimuste vastuvõtmise, täitmise ning
teavitamise sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi PIT2 kasutamine ja arendamine. Infosüsteem võimaldab
infotehnoloogilise lahenduse kaudu teenuse taotlemist paberivabalt. Samuti võimaldab süsteem taotlust menetleval
sotsiaaltöötajal seda dokumenteerida, otsust vormistada ja allkirjastada ning aitab korraldada igapäevast teenuseosutamist
(liinide moodustamine, juhuveotellimuste esitamine ja rahuldamine, taksoveoteenuse kaartide tellimine, veolimiitide
järgimine, aruandlus, arvete esitamine jms). 2020. aastal osteti riigihankega ka kolm ratastoolide veoks kohandatud
väikebussi. Põhivarasse investeeriti kokku 242,1 tuhat eurot.
Tallinna linn ostis aktsiaseltsilt 2020. aastal puuetega inimestele transporditeenust kokku 1,5 miljoni euro eest.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 otsusele nr 127 „Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja Termaki
Autopargi Aktsiaseltsi ühinemisotsus ning Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport põhikirja kinnitamine“ ühines aktsiaselts
alates 1. jaanuarist 2021 Aktsiaseltsiga Tallinna Linnatransport. Seoses sellega algatati 30. juunil 2020 sõlmitud
notariaalse ühinemislepingu alusel aktsiaseltside ühinemisprotsess, mis viidi edukalt lõpule 1. jaanuariks 2021, mil
sotsiaaltransporditeenuse osutamist jätkas juba Aktsiaselts Tallinna Linnatransport.
Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2020. aasta kahjum oli 89 tuhat eurot. Kahjumi tingisid suurenenud tegevuskulud, sh
2020. aasta detsembris välja makstud koondamistasud ja suurenenud kulud seoses busside desinfitseerimisega ja
abivahendite soetamisega COVID-19 viirusega nakatumise vältimiseks.

Kultuur

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel
Sihtasutuse Tallinna Kultuurikatel (edaspidi sihtasutus) tegevuse põhieesmärgiks on koostöös erinevate
organisatsioonidega kohaliku kultuurielu mitmekesistamine, sh Tallinnas aadressil Põhja pst 27a asuva Kultuurikatla
hoone (edaspidi Kultuurikatel) kui loomekeskuse haldamine ning arendamine nüüdiskultuuri, kultuuriekspordi ja
piirkondliku loomemajanduse arenduskeskusena, haridus- ja vabaajakeskusena ning atraktiivse linnaruumina.
Kultuurikatel on üks tuntumatest ja enim hõivatumatest multifunktisonaalse ruumiprogrammi ja erilahendustega teenuseid
disainiv sündmuskeskus Tallinnas ja Harjumaal. 2020. aastaks oli kavandatud kõikide sündmuste, sh ka suurte rahvusvaheliste sündmuste arvu kasv. COVID-19 pandeemiast tulenevalt kehtestatud erinevad piirangud tõid kaasa aga
märkimisväärse majanduslanguse turismi- ja meelelahutussektoris, mis mõjutas tugevalt ka sihtasutuse tavapärast
tegevust.
Pärast eriolukorra kehtestamist hakkas sihtasutus kiiresti edastama uut brändisõnumit – Kultuurikatel kui virtuaal- ja
hübriidsündmuste toimumiskoht. Tühjaks jäänud ruumidesse otsiti alternatiivseid tegevusi ja lahendusi ning koostöös
partneritega alustati juba 2020. aasta märtsi lõpus ruumide üüriteenuste pakkumist virtuaal- ja hübriidsündmuste läbi
viimiseks. Suurimad korraldatud hübriid- ja virtuaalsündmused 2020. aastal olid: Kolme mere riikide virtuaalne
presidentide tippkohtumine ja foorum, Bolt Virtual Summer Summit 2020, Verific Five, Elisa TechDay, GreenEST
Summit 2020, Telia Eesti Digital HUB 2020, Cybers Nordic Baltic Security Summit, PwC Eesti Finants- ja maksukonverents 2020.
Erinevaid sündmusi toimus 2020. aastal Kultuurikatlas kokku 188 päeval (2019. aastal 315 päeval). Kriisist tingituna
langes sündmusteenuste käive aastaga 68% võrra. Kehtestatud piirangute tõttu ei saanud kavandatus mahus toimuda ka
Kultuurikatla avalik sündmusprogramm, sh nii kultuuri- kui muud sündmused. Aasta jooksul korraldatud sündmustest
79% olid konverentsid, seminarid või haridustegevused, sh 55% neist olid virtuaal- ja hübriidsündmused. Erinevaid
sündmusi külastas kokku 59 tuhat sündmuskülastajat, sh 15 tuhat virtuaalset sündmuskülastajat.
2020. aasta lõpu seisuga oli Kultuurikatlas viis püsirentniku. COVID-19 pandeemiast tulenevalt tehti aasta jooksul nii
püsirentnikele kui ka ürituste korraldajatele üürisoodustusi alates 20% kuni 100% perioodiga 3 kuni 6 kuud.
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Kultuurikatlas on alustavatele ettevõtetele mõeldes sisustatud koolituse ja väikesemahulise tootmise tarbeks loomelaborid:
Makerlab, toidulabor, heli- ja fotostuudio. Kultuurikatla ruumides tegutsev Creative Elevaator OÜ pakub alustavatele
ettevõtetele inkubatsiooniteenust. Programmi kandideerib igal aastal üle 70 ettevõtte, millest ca 50% jäävad töötama
Kultuurikatla ruumidesse.
Teenuste arendamisel tuleb sihtasutusel olla muutustele avatud ja kohanev, innovaatiline ja kiirelt reageeriv, monitoorides
pidevalt uute tehniliste lahenduste rakendamise võimalusi, sh hübriid- ja veebikonverentside kvaliteetseks korraldamiseks
vajalik tehniline varustatus. 2020. aasta alguses valmis sihtasutuse uus kaasaegne koduleht.
Sihtasutuse 2020. aasta negatiivne tulem oli 678 tuhat eurot, mis kaeti eelmiste perioodide tulemi arvelt. Negatiivse tulemi
peamiseks põhjuseks on suur põhivara amortisatsioonikulu (643 tuhat eurot), mis tuleneb varasematel perioodidel tehtud
suuremahulistest investeeringutest. Negatiivselt mõjutasid tulemit ka aasta jooksul määratud üürisoodustused ja
kehtestatud piirangud ürituste korraldamisel. Sihtasutus Tallinna linnalt toetust ei saa. Seoses COVID-19 pandeemiaga sai
sihtasutus Eesti Töötukassa palgatoetuse meetmest 2020. aastal toetust 36,6 tuhat eurot.

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak
Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak (edaspidi sihtasutus) ülesandeks on arendada lauluväljaku maa-alal linnaelanikule
kättesaadav, atraktiivne ja kaasaegne kultuuri-, meelelahutus- ja vaba aja aktiivse veetmise keskkond ning tutvustada seda
vaatamisväärsusena ka linna külastajatele. Ühtlasi vastutab sihtasutus lauluväljaku kompleksi, kui riikliku ja rahvusliku
tähtsusega sotsiaalkultuurilise objekti, haldamise, hooldamise ja majandamise eest.
2020. aasta COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorra perioodi kasutati uue tegevusplaani välja töötamiseks, mille
tulemusena loodi uuenduslike formaatidega sündmused, mis võimaldasid sündmuskorraldusega jätkata ka eriolukorra ja
selle järgsete piirangute tingimustes. Nii näiteks korraldati Lauluväljakul avalikke üritusi, mida sai külastada ja millel
osaleda oma autos viibides. Need üritused pälvisid laialdast meediakajastust ja võeti publiku poolt väga hästi vastu.
Edasise arengu planeerimisel töötati Lauluväljaku ala uue detailplaneeringu küsimustega ning koostati lähtedokument
arhitektuurilise ideekonkursi väljakuulutamiseks koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. Samuti tehti ettevalmistusi
Lauluväljaku Külastuskeskuse rajamiseks 2021. aastal.
Lauluväljaku territooriumil 2020. aastal korraldatud suuremad üritused olid: „Hiina laternate festival“, eriolukorra järgselt
toimunud „Autoga kontserdile“ ja „Autoga kinno“ ürituste sarjad. Suve jooksul korraldati veel väiksemaid kontsertsarju,
mis kõik lähtusid kehtivatest lubatavate osalejate arvu piirangutest. Sügisperioodil paiknes Lauluväljaku alal Tivoli Tuuri
lõbustuspark ning detsembris avati jõulupark, mis koondas endas valgustatud Mere allee, koostöös Riigimetsa
Majandamise Keskusega valminud jõulumetsa ning erasektori koostööpartneri poolt korraldatud valgusfiguuride festivali
„Võlumaa“.
Kokku toimus Lauluväljakul 2020. aasta jooksul 44 sise- ja 20 väliüritust. Nendest 6 kontserti, 14 seminari või koolitust,
üks mess ning 23 eraüritust. Vaatamata piirangutest tingitud ürituste vähesusele leidis üha rohkem inimesi 2020. aasta
jooksul tee Lauluväljaku alale tegemaks tervisesporti või lihtsalt vaba aja veetmiseks.
Suur osa 2020. aastaks planeeritud investeerimistegevusest lükati edasi. Mäe alal alustati info- ja turismipaviljoni
ehitamist ning ATS süsteemi väljaehitamist, tehti väiksemaid remonttöid hoonetes, täiendati videovalvesüsteemi ja
teostati laulväljaku ala perimeetri remonttööd.
Sihtasutuse 2021. aasta prioriteetide hulgas on Lauluväljaku ala avaliku arhitektuurivõistluse ette valmistamine ja
korraldamine leidmaks parim ideekavand kogu maa-ala hõlmava arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse lahenduse osas.
Samuti keskendutakse Lauluväljaku ning laulva revolutsiooni käsitleva Külastuskeskuse rajamisele.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal sihtasutusele toetust 322 tuhat eurot, sh tegevustoetust 222 tuhat eurot ning
investeerimistoetust 100 tuhat eurot. Seoses COVID-19 pandeemiaga sai Lauluväljak toetust ka Eesti Töötukassa
palgatoetuse meetmest ning erakorralist kriisitoetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. Sihtasutuse 2020. aasta
negatiivne tulem oli 199 tuhat eurot, mis kaeti eelmiste perioodide tulemi arvelt. Negatiivse tulemi peamiseks põhjuseks
on suur põhivara amortisatsioonikulu (193 tuhat eurot), mis tuleneb varasematel perioodidel tehtud suuremahulistest
investeeringutest. Negatiivselt mõjutasid tulemit ka aasta jooksul kehtestatud piirangud ürituste korraldamisel. Võrreldes
2019. aastaga vähenesid sihtasutuse tulud majandustegevusest 508 tuhande euro võrra.

Aktsiaselts Tallinna Linnahall
2009. aastal kinnitatud põhikirja alusel on Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi (edaspidi aktsiaselts) tegevuseks muinsuskaitse
all oleva Tallinna linnale kuuluva linnahalli hoone ja kinnistu haldamine ja hooldamine ning vara üürile andmine.
Aktsiaseltsi põhiülesanneteks on muinsuskaitselise Linnahalli hoone säilitamine ning ettevalmistavad tegevused selle
hoone renoveerimiseks.
2020. aastal jätkus 2018. aastal koostatud ja Euroopa Komisjonile seoses kavandatava linnahalli rekonstrueerimisprojektiga esitatud riigiabi taotluse menetlemine. Vajalikud analüüsid on Euroopa Komisjonile esitatud ning täiendavate
materjalide koostamine ja suhtlus Euroopa Komisjoni menetlejaga on seni toimunud jooksvalt. 2020. aasta lõpus teatas
Euroopa Komisjon, et seoses COVID-19 pandeemiast põhjustatud töökoormusega ei menetle Euroopa Komisjon ühtegi
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viirusega mitteseotud riigiabi taotlust, seega on riigiabi taotlus siiani veel menetluses ja senikaua ei ole võimalik alustada
ka projekteerimist ega kuulutada välja vastavaid riigihankeid.
2020. aastal sai aktsiaselts tulu ruumide rentimisest ja üürnikele kommunaalteenuste vahendamisest 29 tuhat eurot.
Seisuga 31. detsember 2020 oli 7 ettevõttele kokku välja renditud 2144,9 m² ehk ca 6% hoone suletud netopinnast.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal aktsiaseltsile tegevustoetust 576 tuhat eurot. Aktsiaseltsi 2020. aasta kahjum oli 85 tuhat
eurot, mis kaeti eelmiste perioodide tulemi arvelt.

Sihtasutus Tallinna Televisioon (äriregistrist kustutatud 23.03.2021)
Sihtasutus Tallinna Televisioon (edaspidi TTV) lähtus 2020. aasta algusest kuni tegevuse lõpetamiseni põhikirjas
sätestatud põhieesmärgist: kajastada kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu mitmekülgselt ja loovalt sündmusi
Tallinnas ning pakkuda vaatajatele tasakaalustatud ja tõepärast informatsiooni, meelelahutust ja TV-teenuseid.
Sihtasutuse nõukogu tegi 27. septembril 2019 juhatusele ülesandeks lõpetada telekanalina vaba juurdepääsuga üleriigilise
televisiooniteenuse osutamine alates 1. oktoobrist 2019. Juhatus korraldas oktoobris-detsembris 2019 sihtasutuse töö
ümber ning jätkas põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmiseks informatsiooni edastamist Tallinna linnaelu olulistes
küsimustes, sündmuste kajastamist ja elanikkonna teavitamist, kasutades selleks vabalevi asemel teisi kaasaegseid
kommunikatsioonivahendeid.
Uute eesmärkide kohaselt alustati 2020. aastal vaatajatele argipäeviti Tallinna teemadele keskenduva uudistesaate, korra
nädalas saadete „Tallinna panoraam“ ja Tallinna debatisaate korraldamist ja edastamist hankega valitud eratelekanalite
kaudu. Hangete tulemusel oli saatesari „Tallinna uudised“ telekanalite TV6 ja TV3 eetris. Pühapäevaõhtune saatesari
„Tallinna panoraam“ telekanalite Kanal 11 ja Kanal 2 eetris ning debatisaade „Tallinna kodanikud“ kolmapäeviti TV3
eetris. Seoses 2020. aasta kevadel COVID-19 pandeemiast tingituna kehtestatud eriolukorraga riigis viidi läbi täiendava
eetriaja hange, et viia vaatajateni ka vajalikud uudised venekeelsena. Ajavahemikul 31. märts kuni 28. mai 2020 anti PBK
kaudu eetrisse 34 venekeelset saadet.
Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020 otsusega nr 68 „Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine“ võeti vastu otsus
lõpetada TTV tegevus ja alustada sihtasutuse likvideerimismenetlust. Alates oktoobrist kuni TTV likvideerimiseni jätkati
tegevust internetis ja toodeti ainult linnauudiseid. Aasta lõpuks oli TTV täitnud kõik eetriaja hangetega võetud kohustused
ja andnud eetrisse viimased planeeritud saated. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register kinnitas lõpetamiskande
9. septembril 2020. Seoses sihtasutuse likvideerimisega koondati 4 TTV töötajat, 14 töötajat jätkasid tööd Tallinna
Strateegiakeskuses, linna kommunikatsiooniteenistuse ühendtoimetuses.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal TTV-le toetust kokku 2,2 miljonit eurot. TTV 2020. aasta negatiivne tulem oli
83 tuhat eurot.

Sihtasutus Lutreola
Sihtasutus Lutreola (edaspidi Lutreola) on kuni tegevuse lõpetamiseni Tallinna Loomaaia juures tegutsev rahvusvaheliselt
tunnustatud teadusüksus, kelle põhiülesandeks on Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) ja teiste isendite liigikaitse. Oma
tegevuses kasutab Lutreola rahvusvaheliste looduskaitsefondide rahalist ja organisatsioonilist tuge.
Lutreola tegutseb konkreetselt määratletud ühekordsete projektide või aastatepikkuste kestvate programmide raames.
Alates 1999. aastast on sihtasutuse põhitegevuseks läbi aastate olnud Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) kaitse ja
naaritsapopulatsioonide taastamine Hiiumaal ja Saaremaal ning samade sihtide järgimine välismaal läbi rahvusvahelise
koostöö. Pikaajalisteks eesmärkideks on rajada looduskeskkonnas 150-250 isendist koosnev looduslik asurkond
Hiiumaale (1000 km2) ja sama suur asurkond Saaremaale (2500 km2) ning kindlustada nende püsimajäämine mõlemal
saarel. Tehiskonnas on seatud eesmärkideks ehitada ohustatud liikide paljundamise keskuse kuni 200 looma jaoks ja
200 isendist koosneva euroopa naaritsa tehispopulatsiooni loomine Tallinna Loomaaias.
Lutreola 2020. aasta tegevused olid mõjutatud COVID-19 pandeemiast tulenevatest piirangutest, mistõttu sai naaritsa
asurkonna seisundi hindamiseks kasutada üksnes suvist UTM ruudustikul põhinevat transektloendust. Suvise seire käigus
koguti andmeid kõigilt 55 proovialalt. Naarits registreeriti 66% ruutudest (36 ruutu), mida on 2% enam kui 2019. aastal.
2020. aastal jätkus Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi projekt „Euroopa naaritsa, Mustela lutreola,
elupaiga uuringud ja ettekasvatusaedikute ehitus Saaremaal“. Projekti käigus selgitatakse välja Euroopa naaritsale kõige
sobilikud elupaigad Saaremaal, kuhu on neid peale projekti lõppu võimalik asustada.
Koostöös Tallinna Loomaaiaga viidi läbi naaritsapäev, mille raames tutvustati euroopa naaritsat kui ühte ohustatumat
pisikiskjat, kes oli varem levinud üle kogu Euroopa, kuid keda nüüd leidub vaid mõnes üksikus piirkonnas. Tallinna
Loomaaias paljundatakse naaritsaid liigikaitse eesmärgil ning aastaringselt elab seal ligikaudu 100 naaritsat.
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Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020 otsusega nr 70 „Sihtasutuse Lutreola lõpetamine“ võeti vastu otsus lõpetada
Lutreola tegevus alates 10. septembrist 2020 ja alustada sihtasutuse likvideerimismenetlust. Eeltoodust tulenevalt on
2021. aasta suuremaks eesmärgiks sihtasutuse tegevuse üle viimine eraõiguslikule alusele, tagades seejuures senise
teadustöö ja tegevuse jätkumine.
Lutreola 2020. aasta negatiivne tulem oli 16 tuhat eurot, mis kaeti eelmiste perioodide tulemi arvelt.

Haridus ja teadus

Sihtasutus Õpilasmalev
Sihtasutus Õpilasmalev (edaspidi Õpilasmalev) eesmärkideks on Tallinna linna arengu prioriteete arvestades lastele ja
noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine ning selleks vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine, samuti teiste
kodu- ning välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide
poolt algatatud ja sihtasutuse eesmärke järgivates programmides osalemine.
Vaatamata COVID-19 pandeemiast tingitud kriisile viidi 2020. aastal läbi peaaegu kõik planeeritud malevategevused.
Täiesti ära jäi ainult malevasuve pidulik avamissündmus ja oluliselt kärbiti rühmajuhtide koolitusprogrammi. Kriis
mõjutas aga mitmete malevarühmade kauaaegsete tööandjate majandustegevust, mistõttu loobusid neist osad koostööst ja
malevlaste palkamisest. Seejuures peaaegu täielikult olid 2020. aastal malevlaste jaoks kättesaamatud turismi- ja
teenindussektori ettevõtted, kelle majanduslikku seisundit kriis ka enim mõjutas.
2020. aastal tegutses õpilasmalevas 40 linnavälist rühma ja 12 linnasisest rühma, milles osales kokku 822 noort
(2019. aastal vastavalt 42 linnavälist rühma, 17 linnasisest rühmaja ja 957 noort). Linnavälistes rühmades oli peamisteks
töödeks heakorratööd ja marjakorjamine, linnasisestes rühmades aga heakorratööd ja haljastus. Seoses kriisist tingitud
piirangutega oli kehtisid piirangud ka malevarühma suurusele, lubatud oli kuni 20 inimest. Suuremaid rühmi tuli seetõttu
jaotada väiksemateks, mistõttu võeti rohkem tööle aga rühmajuhte. Noori juhendas kokku 95 rühmajuhti (2019. aastal 90).
2020. aasta malevasuvi lõppes augustis kolmepäevase üleriigilise EÕM kokkutulekuga Ruunavere Postimõisas
Raplamaal.
Õpilasmaleva eestvedamisel viidi viiendat korda läbi maleva jaoks kohandatud riigikaitseprogramm, kuhu oli kaasatud
10 linnasisest rühma. Tegevusi viis läbi Mittetulundusühing Riigikaitse Rügement ja seda rahastas Kaitseministeerium.
2020. aasta algas Õpilasmaleva jaoks uue Eesti Õpilasmaleva logo kujundamisega. EÕM2020 logo kasutati läbivalt aasta
jooksul maleva meenetel, trükistel jne. EÕM2020 logoga meeneid (T-särgid, embleemid) tellisid ja võtsid kasutusele ka
teiste Eesti piirkondade malevakorraldajad.
2020. aasta juulis osales Õpilasmalev SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti
Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteameti poolt välja kuulutatud hankel, mille eesmärgiks oli
Eesti malevakorraldajatele praktilise veebipõhise käsiraamat-õppematerjali loomine. Õpilasmaleva pakkumine võitis
hanke ja töö teostamisega alustati septembris. Käsiraamat, mis aitab maleva korraldamise juures, sh ühtlustab maleva
arusaama, põhimõtteid ning väärtusi, võetakse kasutusele 2021. aasta malevahooajal.
Sügisel toimus aktiivsetest malevanoortest koosneva 16. aktiivi koosseisu valimine 2020/2021 hooajaks. Aktiivi
peamisteks ülesanneteks on Õpilasmaleva esindamine ja osalemine Õpilasmaleva korraldatavate sündmuste läbiviimisel.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal Õpilasmalevale tegevustoetust 299 tuhat eurot. Õpilasmaleva 2020. aasta negatiivne
tulem oli 53 tuhat eurot, mis kaeti eelmiste perioodide tulemi arvelt.

Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum
Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum (edaspidi sihtasutus) eesmärgiks on täienduskoolituste korraldamine Tallinna koolide
gümnaasiumiõpilastele. Sihtasutuse ülesandeks on luua haridusruum osutamaks kaasabi gümnaasiumiõpilastele
kvaliteetse hariduse omandamisel, mis on oluline edukaks kohanemiseks ümbritsevas elukeskkonnas.
Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum juhindub oma tegevuses Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2012 otsusega nr 38
kinnitatud põhimäärusest, millest lähtudes on sihtasutuse eesmärk riiklike õppekavadega määratud mahus tasuta põhi- ja
üldkeskhariduse võimaldamine ning täienduskoolituse korraldamine. Eesmärgi elluviimiseks sihtasutus korraldab
näituseid, konverentse, õppeekskursioone, spordivõistlusi ja treeninguid, kursuseid ja seminare, õpi- ja huviringe,
töörühmi, loenguid, kohtumisi jms, osaleb erinevates projektides ning haridusalast koostööd edendavates programmides.
2020. aastal korraldati ainealaseid konsultatsioone nii vene kui ka eesti õppekeelega 9 õppegrupile 5 õppeaines
(matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia, eesti keel) kokku 157 õpilasele esimesel poolaastal ja 140 õpilasele teisel
poolaastal. Seoses COVID-19 pandeemiaga peatati sihtasutuse õppetegevus märtsis ja uuesti alustati õppetööga uuel
õppeaastal alles novembris 2020.
2020. aastal eraldas linn sihtasutusele tegevustoetust 55 tuhat eurot. 2020. aasta tulem oli 7 tuhat eurot.
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Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus
Sihtasutuse Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus (edaspidi sihtasutus) asutasid 1999. aastal Tallinna linn, Tallinna
Tehnikaülikool, Eesti Energia Aktsiaselts ja Aktsiaselts Tallinna Soojus. Esimesed kümme aastat oli vanas elektrijaamas
sihtasutuse veetava asutuse nimi Energiakeskus, mille järel 2009. aastal muudeti nimi Energia avastuskeskuseks. Keskuse
renoveerimise projekt algas 2012. aastal ja uuenenud Energia avastuskeskus avati külastajatele 13. juunil 2014.
Sihtasutuse põhitegevuseks on Tallinnas Põhja pst 29 asuva kaasaegse tehnika- ja teaduskeskuse, „Energia
avastuskeskus“ (edaspidi EAK), majandamine ja arendamine ning ka mitteformaalse ja näitliku õppe arendamine Eestis.
EAK on keskus, mille eesmärgiks on innustada lapsi loodus- ja reaalteaduste õppimisel. Selleks on keskuses rohkem kui
sada eksponaati, mis võimaldavad füüsikanähtusi turvaliselt ise uurida ja katsetada. Peale selle pakutakse koolidele
võimalust teha loodus- ja reaalainete õpet vaheldusrikkamaks – avastuskeskuse programmis on palju õpitube, mis aitavad
klassiruumis õpitut täiendada ja kinnistada. Vana ja väärika elektrijaama ainulaadne keskkond on ka ainuõige koht elektri
toimimise ja selle tootmise selgitamiseks. Energia avastuskeskus on ühtlasi Põhjamaade Teaduskeskuste Ühingu NSCF ja
Euroopa Teaduskeskuste ja -muuseumide võrgustiku ECSITE liige.
Keskuse kolmel korrusel asuvad avastamisrõõmu pakkuvad eriilmelised ruumid. Nii on teisel korrusel avar ja
valgusküllane välgusaal, mis on ajalooliste turbiinide ja generaatoritega saal, kus iga päev toimuvad ka ainulaadsed
välgudemonstratsioonid ning saab selgeks elektri ajalugu. Välgusaali tagumises osas paikneb teadusteatri ruum ehk
ajalooline elektrijaama lülituslava. Sissepääsukorrusel saab selgeks, kuidas jõuab meie kodudesse elekter ning miks on
kasulik juua kraanivett. Samuti saab seal asuvast teaduspoest midagi põnevat mälestuseks soetada, valida
suupisteautomaatidest kehakinnitust ning jätta suuremad üleriided või kotid lukustatavasse kappi. Seal asub ka
sünnipäevatuba; -1 korrusel saab panna käed-külge heli, valguse ja optika eksponaatidele. Sageli saab seal näha ka
erinevaid teemanäituseid. Kosmose saladusi saab avastada nii näitusesaalis kui planetaariumis; keskuse eraldi ploki
moodustavad füüsikaklass ja eksklusiivne seminariruum, kuhu saab sõita sajandivanuse liftiga.
Igal aastal täiendatakse püsiekspositsiooni ajutiste näituste või lisaeksponaatidega. Vaatamata keerulise olukorrale avati
2020. aastal keskuses kokku kaks uut ajutist näitust: maapõues peituvate kivimite ja mineraalide vastuolulist loomust
iseloomustav näitus “Hirmus kallis maapõu” ja Taani taastuvenergia lahendusi tutvustav näitus „Roheliselt koos“ ning
kaks püsiekspositsiooni: energiaringet looduses tutvustav ekspositsioon „Energosfäär“ ja uuenenud teadusteatri
ekspositsioon „Elektriteater“.
2020. aastal alustas tööd uus „Astronautika akadeemia“ huviring, viidi läbi esimene ringmajanduse-teemaline perepäev
„Lammuta ja sorteeri“ ja linastus Euroopa Kosmoseagentuuri täiskuppel-planetaariumifilm „Päike - meie elav täht“.
Koostöös teiste Tallinna pereturismi sihtkohtadega esindati keskust turismimessidel Helsinkis ja Riias. Arendati
digiõppematerjale ja tehti kättesaadavaks keskuse poolt loodud õppefilme jm materjale. Veebipõhiseks tehti Eesti
Teadusagentuuri toetusel 2019. aastal alustatud täiskasvanutele suunatud ürituste sari „Diskreetne füüsika õhtukursus“.
Alates mai kuust hakati koolidele ja lasteaedadele pakkuma privaatseid ekskursioone ja programme.
2020. aastal pakkus EAK 20 erinevat haridusprogrammi, millest 9 programmi said Eesti Keskkonnahariduse Ühingu
tunnustuse – kvaliteedimärgise “Läbimõeldud programm”. Aasta jooksul viidi läbi 317 programmi, millel osales kokku
6768 õpilast (2019. aastal vastavalt 584 programmi ja 12 752 õpilast). EAK näituseid ja programme külastas 2020. aastal
kokku rohkem kui 32 tuhat külastajat, mida on enam kui 46 tuhat vähem kui 2019. aastal. Külastatavus vähenes seoses
COVID-19 pandeemiast tulenevate kehtestatud piirangute tõttu, mistõttu oli keskus suletus 15. märts kuni 29. mai 2020.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal sihtasutusele tegevustoetust 20 tuhat eurot. Lisaks sai sihtasutus COVID-19 pandeemia
meetmete raames toetust Eesti Töötukassa palgatoetuse meetmest ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt erakorralist
kriisitoetust turismiatraktsioonidele.
Sihtasutuse 2020. aasta negatiivne tulem oli 88 tuhat eurot, mis kaeti eelmiste perioodide tulemi arvelt. Negatiivse tulemi
peamiseks põhjuseks on suur põhivara amortisatsioonikulu (81 tuhat eurot), mis tuleneb varasematel perioodidel tehtud
suuremahulistest investeeringutest. Seoses COVID-19 pandeemiast tulenenud piirangutega vähenesid ka keskuse tulud
võrreldes 2019. aastaga 71 tuhande euro võrra, sh tulud ettevõtlusest vähenesid 198 tuhat eurot, kuid tulud toetustest ja
projektituludest kasvasid 127 tuhande euro võrra.

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus
SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (edaspidi TAKK) põhikirjaliseks eesmärgiks kuni tegevuse lõpetamiseni oli
Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste jaoks oluliste arendusprojektide edendamine, uuringute ja analüüside
teostamine, innovatsioonitoetuste määramine ning koolitustegevus.
2020. aasta olulisemad rahvusvahelised üritused, millel osaleti, olid järgmised: interaktiivselt toimunud konverents
„e-Governance Conference 2020“, kus tutvustati Tallinna linna infostendi; Smart City programmi tutvustav
veebiettekanne „Tallinnovation - smartTallinn solutions“ Kyiv-Dialogue poolt korraldatud rahvusvahelisel Foorumil
„Smart Regions“, mis oli suunatud Ukraina omavalitsusüksustele ja riigiametnikele; Välisministeeriumi korraldatud ÜRO
75. aastapäeva tähistamise seminar „Innovaatiline Eesti ja globaalsed probleemid - mida saame meie ära teha?“; Tallinna
linna materjalide ettevalmistamine Intelligent Community Forum (ICF) konkursi finaaliks.

68

Sihtasutuse asutamise ajendiks oli 15. mail 2006 Tallinna linna ning ÜRO koolituse ja uuringutega tegeleva instituudi
UNITARi vahel sõlmitud koostöömemorandum, milles Tallinn linn seadis eesmärgiks Tallinna globaalse konkurentsivõime ning nähtavuse suurendamise. Eelnimetatust tulenevalt kinnitas Tallinna Linnavolikogu sihtasutuse põhikirjas
eesmärgiks Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste jaoks oluliste arendusprojektide edendamise, uuringute ja
analüüside teostamise, innovatsioonitoetuste määramise ning koolitustegevuse. Tulenevalt asjaolust, et sihtasutus oli oma
tegutsemisaastatega saavutanud talle asutamisel seatud eesmärgid, otsustas Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020
otsusega nr 69 „Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine“ lõpetada sihtasutuse tegevuse ja anda
sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks väljaarendatud projektid ning tegevused, mille osutamist linn jätkuvalt vajalikuks
peab alates 1. jaanuarist 2021 üle Tallinna Strateegiakeskusele, sh osaliselt linna personaliteenistusele, osaliselt linna
strateegiateenistusele (sh välisprojektide kompetentsikeskusele) ja osaliselt linna avalike suhete teenistusele.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal TAKK-le tegevustoetust 88 tuhat eurot. Sihtasutuse 2020. aasta negatiivne tulem oli
14 tuhat eurot.

Kommunaalmajandus ja heakord

Aktsiaselts Tallinna Soojus
Aktsiaseltsi Tallinna Soojus olulisim põhikirjaline ülesanne on AS-iga Utilitas Tallinn 30 aastaks sõlmitud soojuse
tootmiseks ja jaotamiseks vajalike süsteemide, seadmete, rajatiste ja muu vara rendi- ja operaatorlepingu täitmise
jälgimine, sh soojusenergia tootmise ja jaotamise efektiivsuse suurendamine, monopoolse seisundi väärkasutuse
vältimine, keskkonnakaitse- ja ohutusnõuete täitmine, tarbijate rahulolu jälgimine ning soojusvõrkude ja katlamajade
arendamise seire. 2001. aastal sõlmitud rendilepingu alusel varustab AS Utilitas Tallinna tarbijaid soojusega vastavuses
lepingus kokkulepitud teenusetasemetega.
Klientide soojusenergiaga varustamise katkestuste kestus, energiakaod ja torustike maksimaalne vanus on püsinud
lepinguga seatud piirides. Konkurentsiamet kehtestab ettevõttele soojusenergia piirhinna. 2020. aastal oli investeeringute
maht 22,2 miljonit eurot, sellest investeeringuid soojusvõrkude arendamisse 20,2 miljonit eurot (2019. aastal vastavalt
35,6 miljonit eurot ja 11,2 miljonit eurot). Investeeringuid teostatakse kooskõlas Tallinna ühtse kaugküttevõrgu
arengukavaga.
Soojusvõrkudega liitus 2020. aastal 77 uut tarbijat (2019. aastal 103 tarbijat). Kaugküttest eraldus 6 tarbijat, nendest
1 seosest üleminekuga teisele kütteliigile ja 5 seoses hoonete lammutamisega (2019. aastal 12 tarbijat seoses
lammutamisega).
Tallinna linnale kui aktsionärile maksis aktsiaselts 2019. majandusaasta kasumi ja jaotamata kasumi arvelt dividendi
2,8 miljonit eurot. Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2020. aasta kasum oli 2,1 miljonit eurot.

Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (edaspidi aktsiaselts) põhitegevuseks on jäätmete ladustamine, vedu, jäätmekütuse tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha käitlemine ning jäätmete sorteerimine. Euroopa Liidu reeglitele
vastavalt rajatud prügilasse alustati jäätmete vastuvõtmist 2003. aastal.
Ettevõte ladestas 2020. aastal kokku 90 tuhat tonni jäätmeid ning võttis vastu jäätmeid kompostimisse 26 tuhat tonni.
Mõlemad näitajad olid samad võrreldes eelmise aruandeaastaga. Jätkus jäätmeveoteenuse pakkumine Harjumaal Maardu
linnas, Viimsi vallas ning Tallinnas korraldatud jäätmeveo raames. Kokku teenindas ettevõte 2020. aastal ca 18 tuhat
klienti. Jätkati jäätmetest prügilagaasi tootmist, mida müüakse OÜ-le Baltic Biogas elektri ja soojuse koostootmiseks.
Ettevõtte majandustegevust mõjutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2018/850, millega on kehtestatud nõuded
prügilasse jäätmete ladestamisele ja mis keelavad töötlemata olmejäätmete ja liigiti kogutud jäätmete prügilasse
ladestamise. Eestis on direktiivi rakendamisotsused riigi poolt ettevalmistamisel, kompleksloa muudatused on menetluses.
Direktiivi rakendamisel peavad tõusma teenuse hinnad, kuna vajalik on teha lisakäitlust jäätmetele ja lisainvesteeringuid
infrastruktuuri ning tehnikasse. Ettevõttele kaasnevad lisakohustused seirete, uuringute, analüüside ja IT-lahenduste näol.
Direktiivi rakendatakse riigi poolt esimesel võimalusel. Direktiivi eesmärk on tagada jäätmete prügilas ladestamise
järkjärguline vähendamine, eelkõige jäätmete osas, mis sobivad ringlussevõtuks või muuks taaskasutamiseks, näha
jäätmeid ja prügilaid käsitlevate rangete tehniliste ja käitamise nõuete abil ette meetmed, menetlused ja juhised, mis
võimaldavad vältida või võimaluste piires vähendada kogu prügila elutsükli jooksul jäätmete ladestamisest tuleneda
võivat kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige pinnavee, põhjavee ja pinnase reostust ning õhu saastamist,
kasvuhooneefekti, ning kõiki sellest mõjust tulenevaid ohtusid inimese tervisele. Jäätmete ladestamise vähendamine
eeldab suuri muudatusi EL liikmesriikide jäätmekäitluses, et soodustada edasiminekut liigiti kogumises, sortimises ja
ringlussevõtus, tagada majanduslikult väärtuslike jäätmematerjalide järkjärguline ja tõhus taaskasutusse võtmine jäätmete
nõuetekohase käitlemise kaudu, et vältida ringlussevõtuks sobivate materjalide jäämist jäätmehierarhia madalamale
astmele. Eesmärgiks on jäätmehierarhia nõuetekohane kohaldamine ja alates 2030. aastast jäätmete prügilatesse
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ladestamisel piirangud kõigile jäätmetele, mis sobivad ringlussevõtuks ning materjalina või energiana kasutamiseks.
Direktiivide muudatused võetakse üle jäätmeseadusesse ja pakendiseadusesse.
2020. aastal tegi aktsiaselts ettevalmistusi Keskkonnajuhtimise ja auditeerimise süsteemi (Eco-Management and Audit
Scheme) registreeringu saamiseks, mis on mõeldud organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks,
parandamiseks ning avalikkusele asjakohase teabe andmiseks.
Aktsiaseltsil on kasutusel 8 ladestusala. 2020. aasta olulisemad sündmused olid arendustegevuste ettevalmistamine:
jäätmete vastuvõtuala laiendamine ja selle väljaehitamine, uute sorteerimisplatside ja neljanda ladestusetapi
ettevalmistamine ja projekteerimine. Vastuvõtuala laiendus annab võimaluse jäätmete eeltöötlemiseks ja eelsorteerimiseks. Ladestusala 4. etapi väljaehitus tagab, et ladestamise teenust üldse saaks jätkata. Olemasolevad alad saavad täis
ning vajalik on avada uued ladestusalad. Sorteerimisplatside projekteerimine on vajalik perspektiivsete arenduste jaoks.
2020. aastal investeeris aktsiaselts tehnikasse ja seadmetesse ca 0,8 miljonit eurot.
Aktsiaseltsi 2020. aasta kasum oli 0,9 miljonit eurot. Aktsiaselts Tallinna linnalt toetust ei saa.

Mittetulundusühing Keskkonnateenused (äriregistrist kustutatud 21.10.2020)
Tallinna Linnavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 139 „Tallinna linna osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus
Keskkonnateenused“ otsustati lõpetada Tallinna linna osalemine mittetulundusühingus alates 1. jaanuarist 2020. Kuni
tegevuse lõpetamiseni tegeles mittetulundusühing Rahumäe, Pärnamäe, Pääsküla, Paljassaare ja Loksa jäätmejaamade
käitamisega. Samuti käitleti Tallinna kalmistutelt kogutud kalmistujäätmeid. Mittetulundusühingu lõpetamisel anti Loksa
jäätmejaam ja seal asuvad jäätmekonteinerid üle Loksa linnale. Liiva ümberlaadimisjaam ning Pärnamäe ja Rahumäe
jäätmejaam ning seal asuv tehniline varustus anti üle Tallinna linnale. Mittetulundusühingu lõpetamise põhjuseks oli soov
koondada Tallinna linna jäätmemajandusalane tegevus kokku linna asutusse Tallinna Jäätmekeskus, kellel on samuti
olemas jäätmejaamade käitamiseks vajalik oskusteave. Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2019 määruse nr 17 „Tallinna
Jäätmekeskuse põhimäärus“ §3 lõike 2 punkti 10 kohaselt on Tallinna Jäätmekeskusele pandud ülesandeks ka jäätmejaamade käitamine alates 1. jaanuarist 2020. Loksa linna soovi korral on Tallinna Jäätmekeskus valmis halduslepingu
alusel käitama ka Loksa jäätmejaama. Mittetulundusühingu sõlmitud kestvuslepingud anti 1. jaanuarist 2020 üle Tallinna
Jäätkemeskusele, samuti ka mittetulundusühingu töötajatega sõlmitud töölepingud.

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus (edaspidi Järelevalve SA) tegeleb Tallinna Linnavolikogu määratud veeettevõtjate kontrollimisega, et tagada Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingutest tulenevate tingimuste täitmine.
Nõustatakse linnaelanikke ja -asutusi kui veetarbijaid ning lahendatakse vee-ettevõtjate ja nende klientide vahel tekkinud
probleeme.
2020. aastal tegeles Järelevalve SA vastavalt oma põhikirjalistele ülesannetele Tallinna Linnavolikogu poolt määratud
vee-ettevõtjatega (Aktsiaselts Tallinna Vesi, Tehnovõrkude Ehituse OÜ, Pääsküla Vesi OÜ ja Esmar Vesi OÜ) sõlmitud
teenuslepingutest tulenevate kohustuste täitmise kontrollimisega. Lisaks nõustati vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijaid
ning lahendati mitmeid vee-ettevõtjate ja nende klientide vahel esile kerkinud probleeme. Vaidluste osapooled on sageli
lähtunud Järelevalve SA esitatud eksperthinnangutest. Jätkati ka joogivee ja heitvee puhastamise kvaliteedi kontrollimist.
Saadud tulemuste analüüsimisel jõudis Järelevalve SA seisukohale, et vee-ettevõtjad on kohaselt täitnud teenuslepingutes
ette nähtud nõudeid.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal Järelevalve SA-le tegevustoetust 152 tuhat eurot. Järelevalve SA 2020. aasta negatiivne
tulem oli 20 tuhat eurot, mis kaeti eelmiste perioodide tulemi arvelt.

Ettevõtlus

Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid
Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid (edaspidi aktsiaselts) eesmärgiks on luua võimalusi Tallinna ettevõtjatele tootmise
arendamiseks Tallinna linna territooriumi piirides. Aktsiaseltsi põhitegevusaladeks on tööstusparkide rajamine ning
Tallinna linna arengut ja ettevõtluskeskkonda toetava kinnisvara arendamine ja haldamine. Aktsiaseltsi asutaja ja
ainuaktsionär on Tallinna linn. Aktsiakapitali mitterahalise sissemaksena on linn aktsiaseltsile üle andnud krundid, millel
on välja arendatud kolm tööstusparki: Tondiraba tööstuspark, Betooni tööstuspark ja Suur-Sõjamäe tööstuspark.
2020. aasta lõpu seisuga on Tondiraba tööstuspargi kõik 18 kinnistut müüdud, Betooni tööstuspargi 6 kinnistust 4 on
müüdud ja 2 on müügis ning Suur-Sõjamäe tööstuspargi 16 kinnistust 14 on müüdud ja 2 on müügis.
2020. aastal COVID-19 pandeemiast tingituna oli aktsiaselts sunnitud ajutiselt rakendama rentnike ja koostööpartnerite
taotlusel soodsamaid rendihindu, sh kohati teatud perioodis isegi kuni 100%-list rendivabastust. Soodustuste määrad
tulenesid eelkõige rentnike tegevusvaldkonnast. Võrreldes prognoosituga vähenes spordi- ja turismivaldkonnaga
seonduvate hoonete äripindade renditulu 40% võrra. Seoses piirangutega vähenesid märkimisväärselt ettevõtte tulud
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parkimisteenuse valdkonnas, kus perioodil märts-aprill langes käive tavapärasest 80%. Parkimisteenuste käive taastus
suve lõpuks 60%-ni, kuid seoses COVID-19 viiruse teise lainega saabus ka uus langusfaas ning negatiivne trend jätkus
aasta lõpuni. Kokkuvõtteks moodustas tegelik parkimistulu 2020. aastaks prognoositust vaid 43%.
Lisaks põhitegevusele tegeleb aktsiaselts ka Paldiski mnt 48A administratiivhoone ja Tervise tn 21 spordihoone
majandamisega ning Tallinna linnale kuuluva Vabaduse väljaku maa-aluse parkimismaja ja äripindade ning vanalinnas
asuva Väike-Rannavärav 6 parkla opereerimisega, samuti Paljassaare tee 17 kinnistu ja Veerenni tn 20 kinnistu
arendamise ja majandamisega. 2020. aastal paigaldati Vabaduse väljaku parklasse esimene elektriautode kiirlaadija ja
algatati Veerenni tn 20 ja Paljassaare tee 17 kinnistutele detailplaneeringute koostamised, lisaks Paljassaare tee 17
kinnistule Filmistuudiote projekteerimine ning Pelguranna tn 63 kinnistule parkimismaja eskiisi koostamine.
Aktsiaseltsi 2020. aasta kasum oli 323 tuhat eurot. Positiivse finantstulemuse saavutamisele aitas suuresti kaasa
tööstusalade 3 kinnistu müük ja 1 hoonestusõigusega kinnistu väljaost 2020. aastal.

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (edaspidi TEI) põhieesmärgiks on alustavatele ettevõtjatele ja loomemajanduse
valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele tugiteenuste pakkumine (so ettevõtlusinkubatsiooniteenus, loomemajanduse
arenduskeskuse teenuse ja ühisplatvorm ettevõtlustegevuse edendamiseks), et soodustada uute ärimudelitega ettevõtete
juurdekasvu ja toetada nende jätkusuutlikkust ning arengut.
TEI inkubatsiooniprogramm on suunatud alustavatele ja kasvufaasis ettevõtetele, kellel on teostatav äriidee ja äritegevuse
alustamiseks vajalikud minimaalsed ressursid, sh baasteadmised ettevõtlusest, meeskond ning stardikapital esmaste
tegevuskulude katmiseks. 2020. aastal sõlmis TEI inkubatsiooniteenuse lepingud 22 ettevõttega, sh 16 loome-ettevõttega
ja 6 muu valdkonna (peamiselt kosmeetikatööstuse ja teenusmajanduse) ettevõttega. Pärast eriolukorra välja kuulutamist
märtsis 2020 alandas TEI nõukogu ajutiselt teenuste hindu (so inkubatsiooniteenuse hinda ja üüri) leevendamaks
piirangutest tulenevaid võimalikke kahjusid sihtasutuse finantsseisundile. Sellega hoiti ära lepingute massiline
ülesütlemine klientide poolt. Kuigi eriolukorra tõttu öeldi üles 9 üürilepingut, sõlmiti samas ka 3 uut lepingut.
Tallinna Loomeinkubaator on loome-ettevõtjate kogukondlikuks keskuseks, kus oli aasta jooksul kokku 111 lepingulist
klienti, kellele osutati igakuuliselt teenuseid. Loomeinkubaatori ettevõtetele oli 2020. aastal tagatud 44 mentoriga
mentorvõrgustiku tugi. Uueks tegevuseks 2020. aastal sai Loomeinkubaatoris ringmajanduse suuna arendamine, mille
raames korraldati 4 ringmajanduseteemalist sündmust. Loomeinkubaator korraldas 2020. aastal ka Eesti
sisustusdisainerite väljapaneku Kopenhaagenis 3 Days of Design disainifestivali raames. Tulenevalt COVID-19
pandeemiast peatati Euroopas füüsiliste messide korraldamine, alternatiivse esitluskanalina arendati välja mitmed
veebipõhised messiplatvormid. Peamiselt Saksa turule suunatud virtuaalmessil Fairling osales Loomeinkubaatori toel
5 disainiettevõtet.
TEI tegutses 2020. aastal kahes asukohas kokku ca 1700 m² pinnal, millest on TEI enda töötajate kasutuses töö- ja
abiruumide näol 200 m², ülejäänud ruumid on ettevõtetega ühiskasutuses ja/või üürile antud.
Baltika kvartalis asuv Loomeinkubaator tegutseb 1448 m² pinnal. Stuudio- ja kontoripindu on 39 ettevõtjale, erinevate
ruumide suurus on vahemikus 7–54 m², mis võimaldab kuni 100 töökohta meeskonnatööks ja klientide teenindamiseks.
Avatud kontoris on kasutuses 12 ühiskasutuses töökohta.
Lisaks Loomeinkubaatorile tegutseb TEI struktuuriüksusena ka 223 m² suurusel äripinnal Rotermanni kvartalis
(Rotermanni tn 14) asuv Loomemajanduse arenduskeskus Tallinn Design House (edaspidi TDH). TDH on Eesti disaini
ülevaatlik väljapanek - esindusruum koos ostuvõimalusega. Arenduskeskus korraldab koolitusi, seminare jm sündmusi,
mis keskenduvad ettevõtjate ettevõtlusalase kompetentsi kasvule ning turuosaliste kontaktvõrgustiku laiendamisele. TDHs toimus aasta jooksul 5 erinevat sündmust, sealhulgas disainerite autoriõhtud, uute kollektsioonide tutvustused ja
disainivaldkonna seminarid. Tulenevalt keerulisest olukorrast seoses pandeemiaga ei olnud võimalik tavapäraselt
võõrustada välisdelegatsioone. Suurema tuntuse saavutamiseks kodumaise publiku hulgas tutvustas TDH oma brändide
kollektsioone ühisshowga kevadisel Tallinn Fashion Weekil. 2020. aastal alustati perioodilise brände tutvustava
„Designer Story“ loomisega ning jätkati fotopanga arendamist. TDH alustas eesti disaini tutvustava suuremahulise
projektiga „Kummardus“, mis on foto- ja videokeeles esitatud jutustus Eesti disainist, kus kohtuvad looming, loodus ja
traditsioonid. Pea kahe aastase perioodi jooksul toimub 5 pildistamissessiooni erinevatel aastaaegadel ja Eesti eri paigus,
mille käigus viiakse disaintooted kultuurilise narratiivi loomiseks nende pärandilisse keskkonda.
TEI tegevus endise Tallinna Eluasemefondi väljastatud pikaajaliste eluasemelaenude osas piirdub varasematel aastatel
väljastatud eluasemelaenude ja nende pangas asuva kattevara ja finantsinvesteeringute haldamisega. Seisuga 31.12.2020
oli kokku 2 aktiivset laenu kogusummas 73 tuhat eurot sihtasutuse garantiikohustisega 17,4 tuhat eurot. Laenude tähtajad
ulatuvad aastasse 2037. Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 otsuse nr 160 alusel TEI uusi eluasemelaene ei väljasta.
Tallinna linn eraldas 2020. aastal TEI-le tegevustoetust 635 tuhat eurot, mille arvelt kaeti TEI üksuste
administreerimiskulud, ruumide ülalpidamiskulud ning inkubatsiooniteenuse ja arenduskeskuse teenuse osutamisega
seonduvad kulud. TEI 2020. aasta tulem oli 289 tuhat eurot.
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1.7.

Ülevaade linna olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste
tegevusest

Nõmme Erahariduse Sihtasutus
Nõmme Erahariduse Sihtasutuse asutasid 2001. aastal Tallinna linn, Nordecon AS (endine OÜ Eesti Ehitus) ja
AS EE GRUPP. Sihtasutuse põhieesmärgiks on täiendavate vahendite leidmine Nõmme Erakooli ülalpidamiseks,
arendamiseks ja haldamiseks.
Nõmme Erakool on põhikool, mille eesmärgiks on soodsate arengutingimuste loomine õpilastele, arvestades nende
individuaalseid vajadusi (sh väikesed klassikomplektid ja Waldorf pedagoogika elementide kasutamine). Kooli
ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö läbiviimine vastavalt riikliku õppekava nõuetele I-IX klassini.
Nõmme Erakooli missiooniks on turvalises õhkkonnas paralleelselt üldkultuuriliste ja kõlbeliste väärtuste kujundamisega
panna alus tugevale baasharidusele, millele toetudes saab õpilane tulevikus realiseerida enesele seatud eesmärgid.
2020. aasta kevadel lõpetas kooli 21. lend 14 õpilasega. Sügisel alustati tööd 173 õpilasega, neist esimesse klassi võeti
vastu 18 õpilast.

Aktsiaselts Tallinna Vesi
Linna osalus aktsiaseltsis seisuga 31.12.2020 oli 34,7%.
Aktsiaseltsi põhiülesanne on tarbijate varustamine normatiividele vastava kvaliteetse joogi- ja tehnilise veega ning
tarbijate heit- ja sademevee ärajuhtimine ning puhastamine.
Aktsiaselts Tallinna Vesi osutas Tallinna linnale 2020. aastal töid ja teenuseid kokku 5,5 miljoni euro eest, sellest
sademevee puhastus 5,1 miljonit eurot, tulekustutusvesi ja tuletõrjehüdrantide hooldus 375 tuhat eurot ning tänavate
puhastamiseks kasutatud vesi 32 tuhat eurot. AS Tallinna Vesi maksis 2020. aastal aktsionäridele dividende 1 euro aktsia
kohta (2019. aastal 0,75 eurot aktsia kohta), mis on viimaste aastate suurim dividend. Aastatel 2017-2019 olid
dividendiväljamaksed alandatud, mille põhjuseks oli kohtuvaidlus Konkurentsiametiga veetariifide üle ja provisjonid
võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks. Tallinna linnale kui aktsionärile maksis aktsiaselts 2020. aastal dividendi
kokku 6,9 miljonit eurot.
2021. aasta alguses sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt Tallinna linn ja Osaühing Utilitas omandavad võrdse osa (s.o 50%
ja 50%) United Utilities (Tallinn) B.V. osalusest aktsiaseltsis. 31. märtsil 2021 jõustunud aktsiate müügitehingu alusel
omandas Tallinna linn Hollandi äriühingult United Utilities (Tallinn) B.V. 3 530 435 Aktsiaselts Tallinn Vesi A-aktsiat
(mis koos enne nimetatud kuupäeva Tallinna linnale juba kuulunud A-aktsiatega moodustavad ligikaudu 52,35% kõigist
Aktsiaselts Tallinn Vesi A-aktsiatest. Vt täiendavat infot raamatupidamise aastaaruande lisast 28 „Sündmused pärast
aruandekuupäeva“.
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2.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne

2.1.

Konsolideeritud bilanss
2020

2019

Lisa

Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu- ja trahvinõuded
Muud nõuded (sh liisingnõuded) ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku

242 761
45 961
49 710
8 320
346 752

149 770
41 955
37 734
6 653
236 112

2
4
5
6

Põhivara
Osalused sidusüksustes
Finantsinvesteeringud
Muud nõuded (sh liisingnõuded) ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku

38 953
5 896
22 973
62 401
1 430 569
5 389
1 566 181

40 086
5 642
22 444
63 103
1 376 946
5 084
1 513 305

8
3
5
9
10
11

1 912 933

1 749 417

45 850
60 037
21 762
23 543
488
28 552
0
180 232

49 833
55 880
20 568
6 351
384
29 774
6
162 796

2 415
11 335
255 452
269 202
449 434

1 861
11 832
212 849
226 542
389 338

1 361 099
102 400
1 463 499
1 912 933

1 246 388
113 691
1 360 079
1 749 417

Varad

Varad kokku
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Maksu- ja trahvikohustised ning saadud ettemaksed
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Eraldised
Võlakohustised
Tuletisinstrumendid
Lühiajalised kohustised kokku
Pikaajalised kohustised
Võlad hankijatele, muud kohustised ja saadud ettemaksed
Eraldised
Võlakohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku
Netovara
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku
Kohustised ja netovara kokku

12
13
14
15
16

13
14
15
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2.2.

Konsolideeritud tulemiaruanne

Tegevustulud
Maksud
Müüdud tooted ja teenused
Saadud toetused
Muud tegevustulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud
Muud intressi- ja finantskulud
Finantstulud ja -kulud kokku
Ettevõtja tulumaks
Aruandeperioodi tulem

2020

2019

Lisa

530 166
343 310
163 614
5 043
1 042 133

511 642
348 572
156 343
5 706
1 022 263

17
18
19
20

-38 284
-495 377
-334 663
-70 538
-938 862

-38 081
-469 099
-339 077
-65 936
-912 193

19
21
22
9,10,11

103 271

110 070

-5 073
5 806
349
0
-1 074
8

-5 171
9 632
228
1
-6
4 684

-879

-1 063

102 400

113 691

23
8
2,3
23
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2.3.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon, allahindlus ja mahakandmine
Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu
Kasum/kahjum põhivara müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Käibevara netomuutus
Kohustiste ja eraldiste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a finantsvarad ja osalused)
Laekunud põhivara müügist (v.a finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud antud kapitalirendi tagasimakseid
Laekunud finantsinvesteeringute müügist
Laekunud dividendid
Laekunud intressid ja muud finantstulud
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Arvelduskrediidi muutus
Tasutud võlakirjade lunastamisel
Laekunud laenud
Laenude tagasimaksed
Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid
Tagasi makstud kontsessioonilepingute alusel
Makstud intressid ja muud finantskulud
Dividenditelt makstud tulumaks
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

(kaudsel meetodil)
2020

2019

103 271

110 070

70 538
14 783
-2 313
-18 124
456
-5 199
2 055
165 467

65 936
18 356
-3 065
-27 518
976
-4 040
3 675
164 390

-135 867
3 233
19 543
-1 444
1 480
3
6 939
93
-106 020

-123 175
5 420
29 447
-881
1 408
1 518
5 205
118
-80 940

0
-14 906
70 000
-8 779
-5 450
-763
-5 679
-879

-1 317
-14 898
0
-7 912
-5 602
-700
-4 733
-1 063

33 544

-36 225

92 991

47 225

149 770
92 991
242 761

102 545
47 225
149 770

Lisa

9,10,11
22
9,10
19
19
4,5,6

9,10,11
5,13,19
13,19
3
8
2,5

15
15
15
15
15
15

2
2
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2.4.

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
Saldo
31.12.2019

Akumuleeritud tulem

1 360 079

Põhivara munitsipaliseerimine
Aruandeperioodi tulem
Kokku

Muutused
2020

103 420

Saldo
31.12.2020

1 463 499

1 020
102 400
1 360 079

103 420

Lisa

10

1 463 499
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2.5.

Eelarve täitmise aruanne
Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Täitmine

Põhitegevuse tulud (+)

745 219

745 440

755 794

Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

524 495
88 455
130 882
1 387

516 095
81 694
146 051
1 600

530 179
79 384
144 436
1 795

Põhitegevuse kulud (-)

645 107

664 289

626 496

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Reservid

109 256
529 578
6 273

119 068
538 952
6 269

118 775
507 721
0

PÕHITEGEVUSE TULEM

100 112

81 151

129 298

-129 866

-180 299

-93 547

Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)
sellest põhivara käibemaks
Saadav sihtfinantseerimine (+)
Antav sihtfinantseerimine (-)
Laenude andmine (-)
Laenude tagasimaksed (+)
Osaluste müük (+)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)

1 658
134 320
18 410
16 593
3 090
14 215
1 044

1 658
185 037
24 985
34 476
4 644
32 000
1 044

9 606
7 142

11 346
7 142

4 342
88 235
11 807
14 732
1 772
32 000
1 056
1 248
11 454
4 372

EELARVE TULEM

-29 754

-99 148

35 751

Finantseerimistegevus

15 128

50 168

50 168

Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)

35 356
20 228

70 406
20 238

70 406
20 238

-14 863

-49 257

77 408

-237

-277

-8 511

Investeerimistegevus

Likviidsete varade muutus
Nõuete ja kohustuste saldode muutus
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2.6.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Arvestuspõhimõtted
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid ning Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis
(edaspidi üldeeskiri) esitatud nõuded.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist (v.a teatud
finantsvarad ja tuletistehingud, mida kajastatakse õiglases väärtuses, ning olulised enne 1995. aastat soetatud
kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mida kajastatakse ühekordselt ümberhinnatud väärtuses).
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Konsolideerimise põhimõtted
Valitseva mõju all olevad üksused
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (vt lisa 7) on sihtasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud, milles linnal on
mõjuvõim määrata üksuse finants- ja tegevuspoliitikat (linnal on suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse
hääleõiguses).
Konsolideeritud aruandes on linna valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad konsolideeritud rida-realt.
Elimineeritud on kõik grupisisesed nõuded ja kohustised, grupi üksuste vahelised tehingud ning nende tulemusena
tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil (v.a ühise kontrolli all toimuvaid soetusi, mida
kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil).

Olulise mõju all oleva üksused
Olulise mõju all olevateks loetakse sihtasutusi ja äriühingud, milles Tallinna linn osaleb üksuse finants- ja
tegevuspoliitika üle otsustamisel, kuid mille üle puudub valitsev mõju (vt lisa 8). Olulise mõjuvõimu eelduseks on
üldjuhul 20–50% hääleõigusega aktsiatest või osadest. Kui sihtasutuses omatakse olulist mõju, siis osalust bilansis ei
kajastata (sissemaksed sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna). Selliste sihtasutuste netovarad kajastatakse selle
üksuse raamatupidamises, kellel on vastava isiku üle suurim kontrollitase. Osaluste soetamisega kaasnenud firmaväärtust
amortiseeritakse konsolideeritud aruandes lähtudes selle hinnangulisest kasulikust elueast.
Olulise mõju all olevad üksused on kajastatud konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt
võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel, tulenevalt
investori osaluse muutusest investeeringuobjekti netovaras, miinus investeeringu väärtuse languse allahindlused.
Grupile kuuluv osa olulise mõju all oleva üksuse majandustulemusest kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes real
„Tulem osalustelt”.

Valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kajastamine konsolideerimata aruannetes
Linna konsolideerimata bilansis on investeeringud valitseva mõju all olevatesse üksustesse (vt lisa 7) ning olulise mõju all
olevatesse äriühingutesse (vt lisa 8) kajastatud tuletatud soetusmaksumuse meetodil. Tuletatud soetusmaksumuseks
loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud
osaluste korral nende soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist
aruandekohustuslasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute korral nende
omakapital tervikuna) on langenud alla osaluse bilansilise väärtuse. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel
perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.
Valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste makstud dividendid on kajastatud laekumise hetkel finantstuluna.

Varade ja kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks, lähtudes sellest, kas vara või kohustise eeldatav valdamine
kestab kuni üks aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.
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Raha ja selle ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ning
lühiajalisi kuni 3-kuulisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustiste koosseisus.
Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks eeltoodule ka kõrge likviidsusega investeeringuid,
mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk
(nt investeerimisfondide osakud). Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse bilansis
viitlaekumistena.

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded, sh nõuded ostjate vastu
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil
(s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid kajastatakse bilansis
nõudeõiguse tekkimise momendil, kui tulu laekumine hinnatakse tõenäoliseks. Vastupidisel juhul kajastatakse tulu ja
nõue kuni laekumiseni bilansiväliselt analüütilistes registrites. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi
laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste
nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete
laekumise kohta. Nõuete allahindamise hiliseim tähtaeg on 180 kalendripäeva alates maksetähtpäevast. Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse
kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui
juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt
intressitulu sisemise intressimäära meetodil. Intressitulu kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Muud tulud”.

Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad,
võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu
jooksul bilansipäevast.
Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul
(v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse), ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on
hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest
konsolideerimisgrupp omab alla 20%. Nimetatud pikaajalised finantsinvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse
meetodil (st soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused).
Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.

Tuletisinstrumendid
Tuletisinstrumente kajastatakse nende esmasel arvelevõtmisel õiglases väärtuses tuletisinstrumendi lepingu sõlmimise
kuupäeval. Kui tuletisinstrumendi õiglane väärtus on positiivne, kajastatakse tuletisinstrument bilansis varana, kui aga
negatiivne, siis kohustisena. Igal bilansipäeval hinnatakse tuletisinstrumente ümber nende hetke õiglasele väärtusele.
Väärtuse muutusest tulenevad kasumid/kahjumid kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi tulemiaruandes.
Grupi riskimaandamisinstrumentide õiglased väärtused ja nende muutused on esitatud lisas 16.

Varud
Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO või kaalutud keskmise soetushinna meetodit.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest. Varude
allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna tulemiaruande kirjel „Muud
kulud”.

Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), mida hoitakse väljarentimise või
turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma
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põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse analoogselt materiaalse põhivaraga soetusmaksumuse meetodil ja
amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit (vt täpsemat arvestusprintsiibi kirjeldust järgmisest punktist).
Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise
kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud.

Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille
soetusmaksumuse piirmäär on alates 5 000 eurost (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, hooned, kunstiväärtused ja
raamatud, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta,
kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse väheväärtuslike varadena ja kantakse
kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Soetusmaksumuse
hulka ei arvestata põhivara soetamisega seotud mittetagastatavaid makse (nt käibemaks) ja lõive (v.a oma tarbeks
ehitatavate varade maksumusse lisatavad maksud, mis arvestatakse tööjõukuludelt); sellised maksud ja lõivud kajastatakse
tekkepõhiselt perioodikuluna.
Üldeeskirja § 45 kohaselt on lubatud materiaalset põhivara ühekordselt ümber hinnata õiglasele väärtusele, kui
põhivaraobjekt on soetatud 1995. aastal või varem või kui põhivara objekti tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad
korrektsed andmed, sh juhul, kui see on avaliku sektori üksusele üle antud ümberkorralduste käigus või omaniku
puudumise tõttu, kusjuures saajal puuduvad korrektsed andmed selle soetusmaksumuse kohta või kui see on tingitud
varem kehtinud arvestuspõhimõtete erinevusest võrreldes üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega. Nimetatud
ümberhindlused viidi grupis läbi 31. detsembriks 2005.
Olenemata tähtajast võetakse põhivara ümberhindlusena arvele peremehetuks tunnistatud vara ja maakatastrisse kantud
maa, mida ei ole ükski avaliku sektori üksus varem bilansis arvele võtnud. Varade ümberhindamiseks kasutatakse
eelisjärjekorras turuhinda. Maa ümberhindluseks ja bilansis kajastamiseks kasutatakse maa maksustamishinda.
Varaobjektide korral, millel turuväärtus puudub (spetsiifilised avaliku sektori varaobjektid, millel puudub aktiivne turg),
kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Hindamisi viivad läbi vastava ala eksperdid. Ümberhinnatud väärtust
loetakse edaspidises arvestuses nende varaobjektide uueks soetusmaksumuseks ja akumuleeritud kulum elimineeritakse.
Põhivara tasuta võõrandamist, mida ei saa lugeda osaluse või finantsinvesteeringu soetamiseks, kajastatakse mitterahalise
sihtfinantseerimisena (nt kinkelepingu, testamendi vms alusel vara võõrandamine, mille puhul vara andja ei saa vara
saajalt vastu mingit hüve). Avaliku sektori üksuselt mitterahalise sihtfinantseerimise saamisel võetakse saadud põhivara
bilanssi arvele põhivara õiglases väärtuses või – kui see ei ole teada – üleandja näidatud jääkväärtuses ning kajastatakse
mitterahalist sihtfinantseerimise tulu. Kui põhivara õiglane väärtus on teada, kajastab vara võõrandaja eelnevalt varade
ümberhindluse õiglasele väärtusele juhul, kui see on nõutav üldeeskirja § 45 alusel. Kui põhivara tasuta võõrandaja ei ole
avaliku sektori üksus, võetakse saadud vara põhivarana arvele ja kajastatakse mitterahalist sihtfinantseerimist põhivara
õiglases väärtuses ning kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, siis raamatupidamiskandeid selle
kohta ei tehta ja vara kajastatakse bilansiväliselt.
Põhivara tasuta kasutusse andmist käsitletakse kui rendile andmist. Kui vara anti tasuta kasutusse perioodiks, mis ületab
75% vara järelejäänud kasulikust elueast, loetakse tehing oma sisult kapitalirendiks. Kuna tasuta rendile andmisel
kapitalirendinõuet ega -kohustist ei teki, kajastatakse tehingut mitterahalise sihtfinantseerimisena rendile andja põhivara
jääkväärtuses. Põhivara tasuta kasutusse andmisel eemaldatakse vara bilansist ning selle kohta peetakse edaspidi arvestust
bilansiväliselt. Maad kui piiramatu kasutuseaga vara üle ei anta ja seda kajastab edasi vara omanik. Teiselt avaliku sektori
üksuselt põhivara tasuta kasutusse saamisel võetakse põhivara arvele ja kajastatakse saadud sihtfinantseerimist kas
põhivara õiglases väärtuses või vastaspoole näidatud põhivara jääkväärtuses, kui õiglane väärtus ei ole teada. Kui
põhivara õiglane väärtus on teada, kajastab avalikust sektorist vara võõrandaja eelnevalt varade ümberhindluse õiglasele
väärtusele juhul, kui see on nõutav üldeeskirja §45 alusel.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale
põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest
komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale.
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus prügila ladestusala väljakute amortiseerimisel kasutatakse tegevusmahul
põhinevat kulumiarvestust, mis toimub proportsionaalselt ladestusala keskmise täitumisega.
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Uutel põhivaradel (soetatud alates 01.01.2004) määratakse eeldatava kasuliku eluea normid põhivara gruppide kaupa
järgmistes vahemikes:
Hooned
Rajatised
Masinad ja seadmed
Inventar
Arvutustehnika

20 – 50 aastat
10 – 40 aastat
5 – 10 aastat
2 – 10 aastat
2 – 3 aastat

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Kulumi arvestamist alustatakse hetkest, mil vara võetakse kasutusele ning kulumi arvestus lõpetatakse selle täielikul
amortiseerumisel või kasutusest eemaldamise kuule eelneval kuul. Materiaalse põhivara kulumimeetodid, -normid ja
lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul.
Juhul kui on märke sellest, et materiaalse põhivara objekti kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilist väärtust,
tehakse vara väärtuse test ja hinnatakse vajadusel vara alla. Vara bilansilise väärtuse võimaliku languse kontrollimisel
lähtub konsolideerimisgrupp IPSAS 21-st ja RTJ 5 põhimõtetest, olenevalt sellest, kas tegemist on raha genereerivate või
raha mitte-genereerivate varadega.
Raha mitte-genereerivate varade puhul lähtub konsolideerimisgrupp IPSAS 21-st ning vara kaetava väärtuse test tehakse
juhul, kui nõudlus või vajadus varaga osutavate avalike teenuste järele on lõppenud või praktiliselt lõppenud. Grupi jaoks
on raha mitte-genereerivad varad näiteks trammid, trollibussid, hooned ning muud varad, mis on otseselt seotud avaliku
transporditeenuse ja muu avaliku teenuse pakkumisega.
Raha genereerivate varade puhul lähtub konsolideerimisgrupp RTJ 5 sätestatust. Taoliste varade puhul viitavad
allahindamisvajadusele muuhulgas järgmised asjaolud: sarnaste varade turuväärtus on langenud, varast genereeritav tulu
väheneb jne.
Juhul kui põhivara väärtuse testiga tuvastatakse, et vara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto
õiglane väärtus miinus müügikulutused või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest,
hinnatakse materiaalse põhivara objektid alla nende kaetavale väärtusele, kajastades allahindlus aruandeperioodi kuluna
tulemiaruande kirjel „Põhivara amortisatsioon ja allahindlus“. Raha genereerivate varade kasutusväärtuse hindamiseks
koostatakse realistlik projektsioon antud varaga seotud rahavoogude kohta järgmistel perioodidel ja arvutatakse nende
rahavoogude nüüdisväärtus.
Kui hiljem vara kaetav väärtus on tõusnud üle vara bilansilise väärtuse, siis allahindlus tühistatakse ja suurendatakse vara
bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani, kui bilansilise väärtuseni, mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks
tehtud. Vara allahindluse tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samal kirjel, kus kajastati varasem allahindlus.
Materiaalne põhivara tunnistatakse kõlbmatuks ja kantakse maha, kui vara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise,
linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks (sh. kui vara on hävinud, kadunud), vara ei ole õnnestunud võõrandada ja
vara säilitamine pole otstarbekas. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid
kajastatakse selle perioodi tulemiaruandes, millal kajastamine lõpetati, kirjel „Muud tulud” või „Muud kulud”.

Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara soetusmaksumusega alates 5 000 eurost (ilma
käibemaksuta).
Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja kasuliku eluea normid on uutel varadel
2-20 aastat.
Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Linnale kuuluvate kaubamärkide
arvestust peetakse bilansiväliselt, kuna kaubamärkide registreerimise eesmärk pole niivõrd tulu teenimine, kuivõrd linnale
oluliste kaubamärkide ja tunnuste kasutamise reguleerimine ning Tallinna linna mainet kahjustavate kasutusjuhtude
ennetamine. Tallinna linnale kuulub 40 kaubamärki ning nende registreerimise ja kasutusse andmisega tegeleb Tallinna
Linnakantselei.
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Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad
üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Konsolideerimisgrupp on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse
sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi
lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi või kasuliku tööea jooksul, olenevalt
sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustist vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.

Konsolideerimisgrupp on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras,
Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

analoogselt

muu põhivaraga.

Teenuste kontsessioonikokkulepped
Linn on sõlminud teenuste kontsessioonikokkuleppeid kooli- ja lasteaia hoonete renoveerimise eesmärgil nii kasutusrendi
kui ka kapitalirendi tingimustel.
Teenuste kontsessioonikokkulepped on sellised lepingul tuginevad pikaajalised koostööprojektid avaliku sektori üksuse ja
erasektori üksuse vahel, mille kohaselt erasektori üksus osutab mingit konkreetset varaobjekti kasutades avalikke
teenuseid ning avaliku sektori üksus kontrollib või reguleerib, milliseid avalikke teenuseid, kellele ja millise hinnaga
erasektori üksus osutab ja avaliku sektori üksus omandab lepinguperioodi lõppedes kontrolli infrastruktuuri objekti üle
(kas omandiõiguse või soodusostuõiguse kaudu või muul moel).
Kapitalirendi tingimustel sõlmitud lepingute puhul on linn ehitus- või rekonstrueerimistööd võtnud arvele RTJ 17
„Teenuste kontsessioonikokkulepped“ kohaselt põhivarana ja finantskohustisena tehtud tööde õiglases väärtuses või
vastavate tööde eest tasutavate maksete nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kuna ehitus- ja rekonstrueerimistööde
eest tasutakse pikema ajaperioodi möödudes, rakendatakse vara ja kohustise arvestamisel sisemise intressimäära meetodit.
Materiaalne põhivara ja finantskohustis on linna aruandes võetud esialgu arvele tasumisele kuuluva summa
nüüdisväärtuses (st vähendatuna sisemise intressimäära võrra), finantskohustis kajastatakse bilansis laenukohustiste
grupis. Kohustist periodiseeritakse maksegraafiku järgi lühi- ja pikaajaliseks. Linn maksab teenuste
kontsessioonilepingute raames erapartnerile nii ehitus- ja rekonstrueerimistööde kui ka varaobjekti opereerimisega seotud
teenuste eest (valve, koristus jms perioodikulud). Juhul kui opereerimis- ja lisateenuste õiglast väärtust ei ole iseseisvalt
teada, on koostatud tasutavate maksete jaotuse analüüs. Vastavas analüüsis lähtutakse teadaolevatest turuhindadest ja
nende alusel hinnangust ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning opereerimis- ja lisateenuste hindade võimaliku jaotuse
kohta. Seega on taoliste lepingute puhul varad võetud arvele õiglases väärtuses ja kasutatud on alternatiivseid
intressimäärasid. Perioodikulud ei sisaldu vara soetusmaksumuses. Vara amortiseeritakse selle kasuliku eluea jooksul.

Finantskohustised
Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustised) võetakse alguses arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid
kulutusi. Edasi kajastatakse finantskohustisi korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära
meetodit.
Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruande kirjel „Intressitulu
ja -kulu”. Finantskohustise kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.
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Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Konsolideerimisgrupp moodustab eraldisi nende kohustiste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad.
Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud
kohustise rahuldamiseks.
Konsolideerimisgrupp kajastab oma bilansis eraldise juhul, kui:
 grupil lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustis;
 kohustise realiseerumine on tõenäoline ja
 kohustise summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust hinnatakse uuesti igal
bilansipäeval. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud
nüüdisväärtuses. Diskonteerimisel võetakse aluseks üldeeskirjas kehtestatud diskonteerimise määr või sarnaste kohustiste
suhtes turul valitsev intressimäär.
Tingimuslikeks kohustisteks klassifitseeritakse need kohustised, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille
suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustiste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei
kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning
eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust
mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest
kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Sihtfinantseerimisega põhivara soetamine võetakse varana arvele bilansis soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa
aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa
Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustised ning mittemonetaarsed
finantsvarad ja -kohustised, mida kajastatakse õiglases väärtuses, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse
bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid
on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus
Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt (s.o maksude puhul perioodis, mille kohta
deklaratsioonid on esitatud; lõivude puhul teenuse osutamise perioodil ning trahvide puhul trahvi määramise kuupäeval)
vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi esitatud teatistele ning muudele tulu tekkimist kajastavatele
dokumentidele.
Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel,
lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu arvestatakse
väljakuulutamisel.

tekkepõhiselt sisemise

intressimäära

alusel.

Dividenditulu

kajastatakse

dividendide

Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud
(näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks ei ole käibemaksukohustuslane või ta on ainult piiratud käibemaksukohustuslane ja
mida ei saa maha arvata sisendkäibemaksuna) on kajastatud soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel „Muud
tegevuskulud” ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. Dividendide väljamaksmisega kaasnev
tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.
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Seotud osapooled
Seotud isikuteks on Tallinna linnavolikogu ja linnavalitsuse liige ning asutuste juhid, samuti konsolideerimisgruppi
kuuluvate sihtasutuste ning äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed ning kõigi eespool loetletud isikute pereliikmed,
kelleks on abikaasa või elukaaslane ja lapsed ning nende valitseva ja olulise mõju all olevad äriühingud, sihtasutused,
mittetulundusühingud, kelle üle eelnevalt loetletud isikud üksi või koos omavad valitsevat või olulist mõju, mille annab
hääleõigus alates 20%-st neis ühingutes ja sihtasutustes.
Lisas 27
„Seotud
osapooled“
avaldatakse
üksnes
informatsioon,
mille
avalikustamist
reguleerib
Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi § 491. Antud paragrahvi lõike 1 kohaselt avaldatakse
aastaaruandes informatsioon seotud isikutega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või
raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Tulumaks – konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud
Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende.
Tulumaksumääraks on 20/80 netodividendidelt.
Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute vaba omakapitali
suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustis, mis võiks
kaasneda dividendide väljamaksmisega, on esitatud lisas 26. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse
dividendide väljakuulutamise hetkel tulemiaruandes tulumaksukuluna.

Sündmused pärast aruandekuupäeva
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid
bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel
toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid
mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Eelarve täitmise aruanne
Linna eelarve on koostatud tekkepõhisuse printsiipi järgides. Linna eelarves kavandatakse kulud eesmärgipõhiselt.
Eelarve täitmise aruanne ei ole üheselt võrreldav raamatupidamise aruannetega, kuna:
 eelarve täitmise aruanne on koostatud lähtudes volikogu kinnitatud eesmärgipõhisest eelarvest, raamatupidamise
aruanded lähtuvad aga tehingute majanduslikust sisust;
 eelarve täitmise aruanded sisaldavad linna asutuste vahelisi tehinguid, mis raamatupidamise aruannetes on
konsolideerimisel elimineeritud (2020. aastal oli linna tulude ja kulude sisekäivete maht 3 375 tuhat eurot ja
2019. aastal 2 979 tuhat eurot);
 eelarve täitmise aruanne ei sisalda nn mitterahalisi tulusid ja kulusid;
 eelarves ei planeerita ja eelarve täitmises ei kajastata varade liikumist mitterahaliste tehingute kaudu (nt varade
vahetustehingud).

84

Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid
Grupi rahalised vahendid hoiustatakse pankades jm krediidiasutustes ning sularahakassas. Raha arveldusarvetel sisaldab
pangakontol olevat raha ning asutuste kassast inkassatsiooni antud, kuid pangakontodele veel laekumata raha.
Grupp
Saldo
31.12.2020
Kokku raha ja selle ekvivalendid

Linn

Saldo
31.12.2019

Saldo
31.12.2020

Saldo
31.12.2019

242 761

149 770

170 220

92 811

156
4
236 601
6 000

243
34
140 993
8 500

39
4
170 177
0

88
34
92 689
0

Deposiidid pankades järelejäänud tähtajaga 4 kuni 12 kuud0

0
16

35

Sularaha
Raha teel
Raha arveldusarvetel
Deposiidid pankades järelejäänud tähtajaga
1 kuni 3 kuud
Rahalt ja investeerimisfondidelt teenitud
intressitulu aastas

42

57

2020. aastal saadi tähtajalistelt deposiitidelt intressitulu 42 tuhat eurot (2019: 57 tuhat eurot).
Kogunenud intressitulu nõue seisuga 31.12.2020 on esitatud lisas 5 „Muud nõuded ja ettemaksed“.
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Lisa 3. Finantsinvesteeringud
Saldo
31.12.2020

Lühiajalised
finantsinvesteeringud
Kauplemisportfelli
võlakirjad (õiglases väärtuses)
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Investeerimisportfelli väärtpaberid
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

0
0
5 896
133
5 763

Saldo
31.12.2019

0
0
5 642
142
5 500

Võlakirjadelt ja finantsinvesteeringutelt teenitud intressitulu aastas

50

50

Müüdud aktsiaid ja lunastatud võlakirju

-3

-18

Kasum/kahjum aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide müügist

-6

4

263

117

Kasum/kahjum aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide ümberhindamisest

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena summas 5 896 tuhat eurot (31.12.2019: 5 642 tuhat eurot) on kajastatud:
 Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid deposiidid AS-is SEB Pank summas 1 623 tuhat eurot
(31.12.2019: 1 623 tuhat eurot);
 Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus väärtpaberiportfell summas 133 tuhat eurot (31.12.2019: 142 tuhat
eurot);
 Tallinna linna investeering Tulundusühistus Eesti Ühistukapital summas 4 140 tuhat eurot (31.12.2019: 3 877 tuhat
eurot).
Sihtasutusel Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on pangadeposiidid seoses AS-i SEB Pank poolt Tallinna elanike
eluasemelaenude väljastamisega (vt lisaks punktis 1.6 „Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate
sihtasutuste ja mittetulundusühingu tegevusest“ esitatud Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid tegevusaruannet).
Nimetatud hoiuse intress on 3% aastas, intressinõue seisuga 31.12.2020 oli summas 49 tuhat eurot.
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus sai intressitulu võlakirjadelt 1 tuhat eurot. Ettevõte müüs aruandeaastal
aktsiaid ja lunastas võlakirju summas 3 tuhat eurot, kahjum aktsiate ja võlakirjade müügist oli 6 tuhat eurot.
Linna kasum oma finantsinvesteeringu (Tulundusühistus Eesti Ühistukapital) allahindluse taastamisest oli 2020. aastal
263 tuhat eurot. Tulundusühistu Eesti Ühistukapitali 21. detsembril 2020 toimunud erakorraline üldkoosolek otsustas
ühistu tegevuse lõpetada alates 31. detsember 2020 ning alustada likvideerimismenetlusega. Tulundusühistu
likvideerimismenetluse teade avaldati „Ametlikes Teadaannetes“ 22. jaanuaril 2021. Likvideerimismenetlusega
plaanitakse lõpule jõuda 2021. aasta jooksul.
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Lisa 4. Maksu- ja trahvinõuded
Saldo
31.12.2020

Saldo
31.12.2019

Kokku lühiajalised maksu- ja trahvinõuded

45 961

41 955

Maksunõuded
sh brutosummas
ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

45 832
46 357
-525

41 837
42 347
-510

44 910
346
1 101

41 108
0
1 239

101

99

28

19

220
-192

234
-215

Tulumaks
Maamaks
Kohalikud maksud
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud
Trahvinõuded
sh brutosummas
ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Linnas kogutavad kohalikud maksud olid aruandeperioodil ja sellele eelnenud aastal järgmised: reklaamimaks, teede ja
tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.
Riiklikest maksudest kogub tulu- ja maamaksu ning loodusressursside kasutamise tasu Maksu- ja Tolliamet ja saastetasu
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse kuuluv Keskkonnaamet. Maksunõuded ja -tulud (sh Maksu- ja Tolliametile
deklareeritud, kuid bilansipäevaks veel üle kandmata summad) võetakse arvele Maksu- ja Tolliameti ning
Keskkonnaameti esitatavate teatiste alusel tõenäoliselt laekuvaks arvatud summas.

Muutused ebatõenäolistes maksu- ja trahvinõuetes
2020. aastal laekus ebatõenäolisi maksu- ja trahvinõudeid 52 tuhat eurot (2019: 6 tuhat eurot), ebatõenäoliseks hinnati
nõudeid summas 67 tuhat eurot (2019: 38 tuhat eurot).
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Lisa 5. Muud nõuded ja ettemaksed
Muud nõuded ja ettemaksed sisaldavad nõudeid ostjate vastu, intressinõudeid ja muid viitlaekumisi, laenu- ja
liisingnõudeid (sh kapitalirendinõudeid), nõudeid saamata või ettemakstud toetuste eest, maksude ettemakseid ja
tagasinõudeid ning muid nõudeid ja tulevaste perioodide kulusid.
Alljärgnev tabel annab ülevaate konsolideerimisgrupi lühi- ja pikaajalistest muudest nõuetest ning ettemaksetest.
Tabel 30. Konsolideerimisgrupi ja linna muud nõuded ja ettemaksed
Grupp
Saldo
Saldo
31.12.2020 31.12.2019

Linn
Saldo
Saldo
31.12.2020
31.12.2019

Kokku lühi- ja pikaajalised muud nõuded ning
ettemaksed

72 683

60 178

68 503

22 870

Lühiajalised muud nõuded ja ettemaksed

49 710

37 734

30 791

14 950

Nõuded ostjate vastu
sh brutosummas
ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

22 066
23 391
-1 325

24 747
25 854
-1 107

5 763
6 968
-1 205

6 472
7 504
-1 032

Intressinõuded ja muud viitlaekumised
sh intressinõuded

3 209
49

2 286
49

474
15

35
2

Laenu- ja liisingnõuded
sh kapitalirendi nõuded

1 559
1 559

1 481
1 481

4 295
0

1 043
0

16 996
1 901

5 576
1 796

16 365
1 792

5 500
1 720

15 095

3 780

14 573

3 780

3 214

1 951

1 946

940

2 466

1 629

1 285

719

Ettemakstud toetused

1 014

6

1 014

7

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1 652

1 687

934

953

Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed

22 973

22 444

37 712

7 920

2 094

6

37 712

7 920

20 879

22 438

0

0

Nõuded toetuste eest
sh saamata sihtfinantseerimine
tegevuskulude katteks ja
sotsiaaltoetusteks
saamata põhivara sihtfinantseerimine
Muud nõuded
sh maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Muud nõuded ja ettemaksed
Kapitalirendi nõuded

Intressinõuded ja muud viitlaekumised
Seisuga 31.12.2020 oli grupil viitlaekumisi summas 3 209 tuhat eurot, sh intressinõudeid 49 tuhat eurot
(s.o Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid nõue AS-i SEB Pank vastu) ja muid viitlaekumisi 3 160 tuhat eurot.
Muude viitlaekumistena kajastuvad peamiselt nõuded, mis on seotud grupi meditsiiniasutustes osutatava
tervishoiuteenustega, mille puhul statsionaarne või ambulatoorne haigusjuht ei ole bilansipäeva seisuga veel lõpetatud
ning patsiendi ravi on pooleli. Nimetatud summa hulka on arvestatud ainult need tervishoiuteenused, mis on osutatud
aruandeaastal.
Aktsiaseltsil Ida-Tallinna Keskhaigla
oli
viitlaekumisi
Aktsiaseltsil Lääne-Tallinna Keskhaiglal
1 024 tuhat eurot
Tallinna Lastehaigla 47 tuhat eurot (31.12.2019: 79 tuhat eurot).

1 630 tuhat eurot
(31.12.2019: 1 404 tuhat eurot),
(31.12.2019: 722 tuhat eurot)
ning
Sihtasutusel

Kapitalirendi nõuded
Grupi kapitalirendinõuded tulenevad linna tütarettevõtte Aktsiaselts Tallinna Soojus ja AS-i Utilitas Tallinn (endine
Tallinna Küte) vahel 2001. aastal sõlmitud ettevõtte rendi- ja operaatorlepingust, mille kohaselt anti AS-ile Utilitas
Tallinn 30 aastaks rendile ja opereerida kõik ettevõtte teenuste (linna tarbijate varustamine soojusega) ja süsteemidega
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seonduvad varad, õigused ja kohustused. Vastavalt rendile antud varale kajastati kapitalirendi nõuet algselt bilansis
summas 40 904 tuhat eurot ning väljarenditud vara võeti bilansis arvele nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu
maksumuses, mis oli võrdne rendimaksete miinimumsumma ja rendile antud vara garanteerimata jääkväärtuse summaga,
mida diskonteeriti rendi sisemise intressimääraga nõude nüüdisväärtusesse. Kapitalirendi sisemine intressimäär on 5,14%.
Vastavalt AS Tallinna Soojus ja AS Utilitas Tallinn vahel sõlmitud Rendi- ja Operaatorlepingule korrigeeritakse renditasu
üks kord lepinguaasta jooksul vastavalt tarbijahinnaindeksi suurenemisele eelnenud aastal.

Muutused kapitalirendi nõuetes ja kapitalirendi nõuded maksetähtaja järgi
Seisuga 31.12.2019 oli tarbijahinnaindeksi muutus 2,3% ning vastavalt rendilepingule korrigeeriti 2020. aastal kvartaalset
renditasu. Kvartaalne renditasu oli aruandeaastal 1 172 tuhat eurot (31.12.2019: 1 146 tuhat eurot), millest renditasu
baasmakse oli 671 tuhat eurot (31.12.2019: 671 tuhat eurot) ja tingimusliku rendi tasu 501 tuhat eurot
(31.12.2019: 475 tuhat eurot). Eelpool esitatud summad on fikseeritud kuni 30. oktoobrini 2020, mil tarbijahinnaindeksi
suurenemise korral suurendatakse renditasu. Negatiivse tarbijahinnaindeksi korral renditasu ei korrigeerita. Seisuga
31.12.2020 on järgmiseks aruandlusperioodiks tarbijahinna muutus -0,8%. Renditasu maksmine toimub kvartaalselt.
Aruandeperioodil laekus kapitalirendinõudeid summas 1 481 tuhat eurot (2019: 1 408 tuhat eurot), nõue kapitalirendi eest
seisuga 31.12.2020 oli 22 438 tuhat eurot (2019: 23 919 tuhat eurot). Kapitalirendi nõue jaotub maksetähtaja järgi
järgmiselt: alla ühe aasta 1 559 tuhat eurot, 1–5 aastat 9 112 tuhat eurot ning üle 5 aasta 11 767 tuhat eurot.

Kapitalirendi tulu
AS-ilt Utilitas Tallinn saadi aruandeperioodil kapitalirendi tulu 3 128 tuhat eurot (2019: 3 063 tuhat eurot), sh
tingimusliku rendi tulu 1 925 tuhat eurot (2019: 1 786 tuhat eurot) ja intressitulu 1 203 tuhat eurot (2019: 1 277 tuhat
eurot).

Nõuded toetuste eest
Saamata sihtfinantseerimine tegevuskuludeks ja sotsiaaltoetusteks
Olulisemad nõuded saamata sihtfinantseerimise eest tegevuskuludeks seisuga 31.12.2020 olid järgmised:
 Tallinna Haridusametil ja tema haldusala asutustel kokku summas 440 tuhat eurot, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondist
157 tuhat eurot ja Euroopa Regionaalarengufondist 41 tuhat eurot;
 Tallinna Transpordiametil kokku summas 221 tuhat eurot, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondist 108 tuhat ja
Euroopa Sotsiaalfondist 12 tuhat eurot;
 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil Euroopa Regionaalarengu fondist 231 tuhat eurot;
 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil koos hallatavate asutustega kokku summas 342 tuhat eurot, sealhulgas Euroopa
Regionaalarengu Fondist 211 tuhat eurot ja Euroopa Sotsiaalfondist 119 tuhat eurot.

Saamata sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Olulisemad nõuded saamata sihtfinantseerimise eest põhivara soetuseks seisuga 31.12.2020 olid Tallinna Haridusametil
Regionaalarengu fondist kokku summas 9 390 tuhat eurot, Keskkonna- ja Kommunaalametil haldusalaga kokku summas
4 503 tuhat eurot, (sellest 3 920 tuhat eurot Euroopa Ühtekuuluvusfondist ja 583 tuhat eurot Euroopa Regionaalarengu
fondist).

Muud nõuded
Seisuga 31.12.2020 kajastub muude nõudete all Maksu- ja Tolliametile tasutud käibemaksu ettemaks summas 2 466 tuhat
eurot, millest suurimad ettemaksud on Tallinna linna asutuste ettemaks summas 1 285 tuhat eurot ning Aktsiaselts
Tallinna Linnatransport ettemaks summas 1 129 tuhat eurot.

Muutused ebatõenäoliselt laekuvates nõuetes
Muutused ebatõenäolistes nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes
2020. aastal laekus ebatõenäolisi nõudeid 169 tuhat eurot (2019: 42 tuhat eurot), ebatõenäoliseks hinnati nõudeid summas
594 tuhat eurot (2019: 484 tuhat eurot).
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Lisa 6. Varud
Saldo
31.12.2020
Kokku varud
Tooraine ja materjalid
Muud varud
sh lõpetamata toodang
valmistoodang
ostetud kaubad müügiks
ettemaksed varude eest

Saldo
31.12.2019

8 320

6 653

8 277
43
18
0
18
7

6 510
143
13
78
41
11

Tooraine ja materjal
Tooraine ja materjalidena kajastatakse tervishoiuasutuste (sh Tallinna Kiirabi) ladudes olevaid ravimeid ja
meditsiinitarvikuid (66,4% varudest), transpordiettevõtete ladudes masinate ja seadmete tagavaraosi ning kütust
(32,5% varudest). Muid varusid on grupil 1,1% varude kogumahust ning see moodustub Aktsiaselts Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus varudest.

Lõpetamata toodang
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kajastab bilansis biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise
protsessis pooleliolevat toodangut summas 18 tuhat eurot. Lõpetamata toodangu maksumuses kajastatakse tootmisega
seotud otseseid ja kaudseid kulutusi (näiteks materjalide ja teenuste kulud, tootmisväljaku ja -seadmete amortisatsioon,
remondikulu, kütuse kulu, tööliste palgad).

Valmistoodang ja ostetud kaubad müügiks
Kaubad müügiks 18 tuhat eurot on Sihtasutusel Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (5 tuhat eurot), Sihtasutusel Tallinna
Lauluväljak (8 tuhat eurot), Sihtasutusel Tallinna Hambapolikliinik (3 tuhat eurot) ja Sihtasutusel Tallinna Tehnika- ja
Teaduskeskus (2 tuhat eurot).

Ettemaksed varude eest
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport kajastab varude ettemakseid summas 7 tuhat eurot.
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Lisa 7. Osalused valitseva mõju all olevates üksustes
Linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingu peamised finantsnäitajad on esitatud
aruande punktis 1.6 „Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingu
tegevusest“. Samuti on aruande nimetatud punktis antud lühike ülevaade nende üksuste aruandeaasta tegevuste ja
tulemuste kohta.

Valitseva mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised 100% linna valitseva mõju all olevad
sihtasutused ja mittetulundusühing.
Tabel 31. Linna valitseva mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühing
Saldo 31.12.2020

Kokku osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla
Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel
Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
Sihtasutus Tallinna Lauluväljak
Sihtasutus Lutreola (likvideerimisel)
Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus (kustutatud
16.03.2021)
Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik
Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus
Sihtasutus Tallinna Televisioon (kustutatud 23.03.2021)
Sihtasutus Õpilasmalev
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus
Mittetulundusühing Keskkonnateenused (kustutatud
21.10.2020)
Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum

Saldo 31.12.2019

Omakapital

Osaluse
väärtus*

Omakapital

Osaluse
väärtus*

49 100

8 621

50 569

8 641

19 101
18 117
2 536
3 029
63
55

6 128
0
1 778
0
1
0

18 676
18 795
2 247
3 228
79
68

6 128
0
1 778
0
1
0

3 268
2 647
219
44
-11
0

693
18
0
14
-11
0

2 916
2 735
303
97
9
1 391

693
18
0
14
9
0

32

0

25

0

*Osaluse bilansiline väärtus Tallinna linna bilansis (vt lisa 29)
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Valitseva mõju all olevad tütarettevõtjad
Linna tütarettevõtjad on kõik Tallinna linna asutatud ja kuuluvad 100% linnale. Konsolideeritud aastaaruandes on
tütarettevõtjate finantsandmed konsolideeritud rida-realt.
Tabel 32. Linna valitseva mõju all olevad tütarettevõtjad

Kokku osalused tütarettevõtjates

Saldo 31.12.2020

Saldo 31.12.2019

Omakapital

Oma- Osaluse
kapital väärtus*

Osaluse
väärtus*

248 260

56 505

244 015

56 475

Aktsiaselts Tallinna Soojus

26 195

6 181

26 918

6 181

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

45 701

15 826

41 380

15 826

Aktsiselts Ida-Tallinna Keskhaigla

23 873

18 411

18 296

18 296

132 927

11 272

137 359

11 272

7 406

2 760

7 084

2 760

1 522

1 181

1 611

1 181

172

172

257

257

373

2

337

2

10 091

700

10 773

700

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (endine
nimi Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts)
Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid
Termaki Autopargi Aktsiaselts
(likvideerimisel)
Aktsiaselts Tallinna Linnahall (endine nimi
Tallinna Linnahalli Aktsiaselts)
OÜ Tallinna Perearstikeskus (endine nimi
Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse
Osaühing)
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus
*Osaluse bilansiline väärtus Tallinna linna bilansis (vt lisa 29)
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Lisa 8. Osalused sidusüksustes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on kajastatud kapitaliosaluse meetodil järgmised sidusüksused.
Saldo 31.12.2019
Osaluse
%

Kokku osalused
sidusükstes
Aktsiaselts Tallinna
Vesi
Nõmme Erahariduse
Sihtasutus

Osaluse
väärtus*

Muutused 2020

Oma- Osakapital luse väärtus**

Divi- Kasum/dendid kahjum
kapitaliosaluse
meetodil

Saldo 31.12.2020
Osaluse
%

Osaluse
väärtus*

Omakapital

Osaluse
väärtus**

40 086

116 713

19 996

-6 939

5 806

38 953 113 557

19 996

34,7 40 086

115 524

19 996

-6 939

5 806

34,7 38 953 112 256

19 996

1 189

0

x

x

50

x

50

x

1 301

0

* Osaluse väärtus grupi konsolideeritud bilansis
** Osaluse väärtus Tallinna linna bilansis (vt lisa 29)

Sidusüksuste tegevustest aruandeaastal on antud ülevaade tegevusaruande punktis 1.7 „Ülevaade linna olulise mõju all
olevate äriühingute ja sihtasutuste tegevusest“.
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Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud
Grupp

Linn

92 105
-29 002
63 103
36 100

65 682
-25 629
40 053
35 115

-702

205

1 754
-209

1726
-209

-1 902
-345
-883
538

-1 245
-67
-74
7

93 699
-31 298
62 401
28 825

67 821
-27 563
40 258
28 222

Saldo 31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
sh kasutusrendile antud varad (k.a hoonestusõigusega maad)
jääkväärtuses
Muutused 2020
S
Üle toodud materiaalse põhivara grupist (vt lisa 10)
Üle viidud materiaalsesse põhivarasse (vt lisa 10)
Amortisatsioon ja allahindlused
Müüdud vara jääkmaksumuse mahakandmine
sh müük müügihinnas miinus müügiga seotud kulud
müügitulem (vt lisa 20)
Saldo 31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
sh kasutusrendile antud varad (k.a hoonestusõigusega maad)
jääkväärtuses

Aruandeaastal olid kinnisvarainvesteeringute peamised müügitehingud Aktsiaseltsil Tallinna Tööstuspargid, kus
kinnistute kinnisvarainvesteeringu müügihind koos liitumistasudega kokku moodustas 809 tuhat eurot, sh müüdi Betooni
tööstuspargis kinnisasi Sarruse 16 müügihinnaga 191 tuhat eurot, Suur-Sõjamäe tööstuspargis kinnisasi Nuia 14
müügihinnaga 228 tuhat eurot ning Betooni tööstuspargis kinnisasjad Sarruse 4 ja Sarruse 6 kokku müügihinnaga
390 tuhat eurot.

Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest
2020. aastal saadi kinnisvarainvesteeringutelt renditulu 2 848 tuhat eurot (2019: 4 003 tuhat eurot), kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud olid 905 tuhat eurot (2019: 973 tuhat eurot) ning netotuluks kujunes seega 1 943 tuhat
eurot (2019: 3 030 tuhat eurot).
Kinnisvarainvesteeringute tulevaste perioodide renditulu katkestamatutest kasutusrendilepingutest on esitatud koos
materiaalse põhivara rendituluga lisas 18 "Müüdud tooted ja teenused".
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Lisa 10. Materiaalne põhivara
Maa

Hooned Masinad
ja raja- ja seadtised
med

Muu
materiaalne
põhivara

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Kokku

Saldo 31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
sh panditud varad jääkväärtuses
(vt lisa 26)

356 070
0
356 070
80

1 711 840
-876 003
835 837
1 663

259 490
-130 981
128 509
2 009

22 936
-10 157
12 779
0

43 751
0
43 751
0

2 394 087
-1 017 141
1 376 946
3 752

892

33 057

0

0

0

33 949

0

31 490

26 411

0

0

57 901

1 260

24 235

23 505

615

4 008

53 623

Soetused ja parendused soetusmaksumuses
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest
(vt lisa 9)

170
425
209

4 419
2 329
0

36 459
298
0

1 085
9
0

78 909
0
0

121 042
3 061
209

Amortisatsioon ja allahindlus
Müük
sh müük müügihinnas miinus müügiga
seotud kulud
müügitulem (vt lisa 20)

0
-59
-1 190

-48 396
-2 749
-3 286

-17 198
-13
-120

-619
0
0

-5
0
0

-66 218
-2 821
-4 596

1 131

537

107

0

0

1 775

0
-116

-270
-1 549

-110
0

-528
0

-8
-89

-916
-1 754

631
0

389
70 062

0
4 069

0
668

0
-74 799

1 020
0

357 330

1 773 093

294 254

23 901

47 759

2 496 337

0

-913 021

-142 240

-10 507

0

-1 065 768

357 330

860 072

152 014

13 394

47 759

1 430 569

80

0

922

0

0

1 002

1 181

31 845

0

0

0

33 026

0

30 385

22 150

0

0

52 535

x

2,8

6,2

2,6

x

x

kasutusrendile antud varad
jääkväärtuses
kapitalirendile võetud varad
jääkväärtuses
Muutused 2020

Mahakandmine
Üle viidud kinnisvarainvesteeringutesse
(vt lisa 9)
Vara munitsipaliseerimine
Ümberklassifitseerimine
Saldo 31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
sh panditud varad jääkväärtuses
(vt lisa 26)
kasutusrendile antud varad
jääkväärtuses
kapitalirendile võetud varad
jääkväärtuses
Keskmine kulumi norm (%)*

*Arvutusvalem: ((Amortisatsioon ja allahindlus):((Soetusmaksumus aasta algul+soetusmaksumus aasta lõpul):2))x100

95

Seisuga 31.12.2020 oli grupil materiaalset põhivara kokku summas 1 430 miljonit eurot, moodustades
bilansi üldmahust 74,8%. Materiaalsetest põhivaradest 60,1% on hooned ja rajatised (sh teed, tänavad jms), 25% maa,
10,6% masinad ja seadmed, 3,3% lõpetamata tööd ning 1% muu materiaalne põhivara. Grupi materiaalsetest põhivaradest
on linna asutuste bilansis 81,5% (s.o summas 1 166 miljonit eurot). Alljärgnev joonis 12 annab ülevaate linna ja linna
valitseva mõju all olevate sihtasutuste, äriühingute ja mittetulundusühingu materiaalsetest põhivaradest.
Joonis 12. Linna ja tema valitseva mõju all olevate sihtasutuste, äriühingute ja mittetulundusühingu materiaalsete varade
osatähtsus grupi materiaalsetes varades.

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Maa

Hooned ja rajatised Masinad, seadmed,
muu

Lõpetamata tööd ja
ettemaksed

Tallinn Linn
Tallinna linna valitseva mõju all olevad sihtasutused, äriühingud ja mittetulundusühing

Suuremad materiaalse põhivara soetused 2020. aastal olid:
Haridusvaldkonnas
 Tallinna Tondi Kool, hoone (9 010 tuhat eurot);
 Tallinna Saksa Gümnaasium, hoone (8 405 tuhat eurot).
Kultuuri ja spordivaldkonnas
 Tallinna Linnateater, Suur-Sõjamäe 44d dekoratsioonide lao- ja tootmishoone (3 369 tuhat eurot);
 Tallinna Botaanikaaia Palmimaja (1 889 tuhat eurot);
 Salme Kultuurikeskus (1 781 tuhat eurot).
Teedeehituses
 Tähetorni tn (Paldiski mnt-Kalda tn) summas 2 201 tuhat eurot;
 Pirita tee (Narva mnt–Kose tee) ühissõidukirada summas 1 385 tuhat eurot;
 Viljandi mnt summas 1 259 tuhat eurot.
Sotsiaalvaldkond
 Päevakeskus Käo (1 561 tuhat eurot);
 Sõpruse pst 5 sotsiaalmaja (2 022 tuhat eurot).
Meditsiinivaldkonnas
 Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla alustas 2020. aastal Põhja-Tallinna Tervisekeskuse ehitust aadressil Sõle tn 63
investeerides aruandeaastal 1,3 miljonit eurot.
 Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla soetas uusi meditsiiniseadmeid summas 2,4 miljonit eurot, sh oli olulisem kõrvanina-kurguhaiguste keskuse tehnoloogia uuendamine. Ehitistesse ja renoveerimisse investeeriti ligikaudu 3,5 miljonit
eurot, sh mahukaim töö oli Magdaleena üksuse 5. korruse kõrva-nina-kurguhaiguste keskuse renoveerimine.

Lõpetamata tööd ja ettemaksed
Grupi lõpetamata tööde all kajastuvad lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused summas 47 570 tuhat eurot
(31.12.2019: 43 491 tuhat eurot) ja ettemaksed 189 tuhat eurot (31.12.2019: 260 tuhat eurot). Suuremad lõpetamata
ehitustööd seisuga 31.12.2020 olid seotud Malevat tn 18 korterelamu ehitusega summas 5 187 tuhat eurot, Lasnamäe
Põhikooli koolihoone rekonstrueerimistöödega summas 4 778 tuhat eurot ning Arte Gümnaasiumi hoone
rekonstrueerimistöödega summas 4 689 tuhat eurot.
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Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine
Aruandeaastal saadi mitterahalise sihtfinantseerimise teel järgmisi varasid (loetelu suurematest saadud toetustest):
 maatükid kokku summas 425 tuhat eurot, suuremad neist olid Keskkonnaministeeriumilt Rummu tee 3b (224 tuhat
eurot) ja Kaluri 2b (94 tuhat eurot) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt Ristiku 97 (25 tuhat eurot);
 „Pargi ja reisi“ parkla Transpordiametilt summas 2 329 tuhat eurot.

Munitsipaliseerimise teel saadud vara:
 munitsipaliseeritud maa, mille Tallinna linn võttis esmakordselt bilanssi maa maksustamishinnaga
summas 631 tuhat eurot (31.12.2019: 16 458 tuhat eurot);
 munitsipaliseeritud hooned ja rajatised, mis Tallinna linn võttis bilanssi pärandvarana kokku summas 388 tuhat eurot
(31.12.2019: 391 tuhat eurot).
Materiaalse põhivara tulevaste perioodide renditulu katkestamatutest kasutusrendilepingutest on esitatud koos
kinnisvarainvesteeringute rendituluga lisas 18 "Müüdud tooted ja teenused".
Kapitalirendi kohustised ja teenuste kontsessioonilepingute kohustised on esitatud lisas 15 „Võlakohustised“ ning
intressikulud on esitatud lisas 23 „Intressikulud ja muud finantskulud“.
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Lisa 11. Immateriaalne põhivara
Tarkvara Õigused, litsensid
ja muu
immateriaalne
põhivara

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Kokku

Saldo 31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
Muutused 2020
Soetused soetusmaksumuses
Saadud
mitterahalised
sissemaksed
Amortisatsioon
ja allahindlused
Mahakandmine
Üle
antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Ümberklassifitseerimine

11 497
-7 270
4 227

126
-119
7

850
0
850

12 473
-7 389
5 084

1 083

8

-786

305

1 044

13

750

-1 486
-11

-5
0

0
0

1 807
-1 4910

1 536

0

-1 536

0

14 062
-8 752
5 310

139
-124
15

64
0
64

14 265
-8 876
5 389

-11

Saldo 31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Grupi immateriaalse põhivara jääkmaksumusest (5 389 tuhat eurot) moodustavad enamuse meditsiiniasutuste
immateriaalsed varad (3 036 tuhat eurot) ning linna asutuste immateriaalsed varad (2 166 tuhat eurot). Ülejäänud grupi
asutuste immateriaalse vara jääkmaksumus moodustab kokku 187 tuhat eurot. Meditsiiniasutuste immateriaalse vara
jääkmaksumus jaguneb vastavalt - Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla 84,1%, Sihtasutus Tallinna Lastehaigla 5,7%,
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla 7,6% ning Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik 2,6%.

Lisa 12. Maksu- ja trahvikohustised ning saadud ettemaksed
Grupp

Kokku lühiajalised maksu- ja trahvikohustised ning
saadud ettemaksed
Saadud muude maksude ettemaksed
Maksud
sh käibemaks
sotsiaalmaks (k.a erisoodustuste sotsiaalmaks)
tulumaks (k.a füüsilise isiku tulumaks ja
erisoodustuste tulumaks)
töötuskindlustusmaksed
kogumispensioni maksed
Loodusressursside kasutamist tulenev kohustis ja
trahvikohustis

Linn

Saldo
31.12.2020

Saldo
31.12.2019

Saldo
31.12.2020

Saldo
31.12.2019

21 762

20 568

13 803

12 758

13

28

13

28

21 245
361
12 733

19 851
381
11 944

13 788
67
8 387

12 729
141
7 752

6 785

6 245

4 428

3 997

818
548
504

764
517
689

539
367
2

499
340
1
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Lisa 13. Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Grupp
Saldo
31.12.2020
Kokku lühi- ja pikaajalised muud kohustised ning ettemaksed
Lühiajalised muud kohustised ja saadud ettemaksed
Intressikohustised ja muud viitvõlad
Toetuste andmise kohustised
Muud kohustised
sh sihtfinantseerimise tagasimaksekohustised
tagatistasud, kautsionid
Toetusteks saadud ettemaksed
sh tegevuskulude sihtfinantseerimiseks ja muudeks toetusteks
põhivara sihtfinantseerimiseks
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
Pikaajalised muud kohustised ja saadud ettemaksed
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Kohustised ostetud põhivara eest

Saldo
31.12.2019

25 958

8 212

23 543
109
435
1 958
314
1 258
20 342
3 316
17 026

6 351
129
672
1 566
1
1 329
3 283
2 223
1 060

699

701

2 415
891
1 524

1 861
100
1 761

Intressikohustised ja muud viitvõlad
Konsolideerimisgrupi aruandes seisuga 31.12.2020 kajastuvad intressikohustised ja muud viitvõlad kokku summas
109 tuhat eurot, sellest suurimad Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport viitvõlad 60 tuhat eurot, Aktsiaseltsi Tallinna Soojus
intressikohustised 19 tuhat eurot ning intressikohustised Tallinna linna võlakohustistelt summas 29 tuhat eurot.

Toetuste andmise kohustised
Suuremad toetuste andmise kohustised on Tallinna Kultuuriametil summas 109 tuhat eurot, Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalametil 68 tuhat eurot, Tallinna Linnakantseleil 48 tuhat eurot ja Tallinna Linnavaraametil 42 tuhat eurot.

Muud kohustised (sh tagatistasud)
Seisuga 31.12.2020 on grupil muid lühiajalisi kohustisi kokku 1 958 tuhat eurot, sh on tagatistasude kohustisi summas
1 258 tuhat eurot. Bilansipäeva seisuga olid suuremad tagatistasu kohustised Tallinna Transpordiametil summas
702 tuhat eurot (Osaühing MRP Linna Liinid sõitjateveo lepingu tagatis), Tallinna Linnavaraameti riigihangete ning
linnavara müügi ja üürile andmise enampakkumiste tagatisrahad summas 277 tuhat eurot, Tallinna Turgudel summas
45 tuhat eurot (peamiselt Nõmme turu ja Viru tänava müügipindade tagatisrahad), Tallinna Kesklinna Valitsusel üürile
andmise enampakkumiste ning reklaamlepingute üüripinna tagatisrahad summas 53 tuhat eurot ning Sihtasutusel Tallina
Kultuurikatel summas 50 tuhat eurot äriruumide üürilepingute tagatisrahad.

Toetusteks saadud ettemaksukohustised
Seisuga 31.12.2020 on grupil saadud toetuste ettemakseid põhivara soetuseks ja tegevuskuludeks, sh sihtotstarbelisteks
tegevusteks ning projektide läbiviimiseks kokku summa 20 342 tuhat eurot. Toetusteks saadud ettemaksukohustiste all
kajastatakse saadud toetuste ettemakse põhivara soetuseks ja tegevuskuludeks, sh sihtotstarbelisteks tegevusteks ning
projektide läbiviimiseks. Suurimad saadud sihtfinantseerimiste ettemaksud on Tallinna linnal Rahandusministeeriumilt
summas 15 913 tuhat eurot, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil äriühingutelt summas 1 131 tuhat eurot ja Tallinna
Lastekodul äriühingutelt ja eraisikutelt summas 1 184 tuhat eurot.

Muud saadud ettemaksed ja muud tulevaste perioodide tulud
Muid saadud ettemakseid ja tulevaste perioodide tulu oli grupil seisuga 31.12.2020 kokku summas 699 tuhat eurot.
Nimetatud summa sisaldas ettemakseid erinevate teenuste ja kaupade eest, sh nt: Tallinna Linnateatril summas
107 tuhat eurot (etenduste piletid), Tallinna Rahvaülikoolil summas 69 tuhat eurot (kursuste osavõtutasud),
Tallinna Filharmoonial summas 55 tuhat eurot (kontsertide piletid), Tallinna Linnavaraametil 121 tuhat eurot, Sihtasutusel
Tallinna Hambapolikliinik summas 44 tuhat eurot ja Sihtasutus Tallinna Lauluväljakul summas 78 tuhat eurot.
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Pikaajalised muud kohustised ja saadud ettemaksed
Grupil on seisuga 31.12.2020 pikaajalisi kohustisi ja saadud ettemakseid summas 2 415 tuhat eurot, sh kohustisi ostetud
põhivara eest 1 524 tuhat eurot. Pikaajalised kohustised ostetud põhivara eest on Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport
bilansis summas 1 223 tuhat eurot, Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel bilansis summas 280 tuhat eurot ning Sihtasutus
Tallinna Lastehaigla bilansis summas 21 tuhat eurot. Muude kohustiste ja saadud ettemaksude all on kohustis
Aktsiaseltsil Lääne-Tallinna Keskhaigla summas 305 tuhat eurot ja Aktsiaseltsil Ida-Tallinna Keskhaigla summas
586 tuhat eurot, sh kajastatakse kapitalirendi-lepingute pikaajaliselt osalt arvestatud sisendkäibemaksu.

Lisa 14. Eraldised
Saldo
31.12.2019

Muutused 2020

Saldo
31.12.2020

Kasutatud

Lisandunud/
tühistatud*

Intressikulu

12 216

-420

-453

480

11 823

Kohtuprotsesside suhtes
Muud eraldised

218
11 998

0
-420

-5
-448

5
475

218
11 605

Eraldised jagunevad
lühiajalised eraldised
pikaajalised eraldised

384
11 832

-287
-133

391
-844

0
480

488
11 335

Kokku eraldised

* sh ümberklassifitseerimine, lühi- ja pikaajalise osa korrigeerimine

Grupil on 31.12.2020 seisuga moodustatud eraldisi kokku summas 11 823 tuhat eurot (31.12.2019: 12 216 tuhat eurot), sh
on pikaajaline osa linnas diskonteeritud intressiga 4% (2019: intressiga 4%). Grupi tütarettevõtja AS-i Tallinna Jäämete
Taaskasutuskeskus pikaajaline eraldis on diskonteeritud intressimääraga 4,1% (2019: intressiga 4,1%).
Moodustatud eraldised olid järgmised:
 Tallinna linnal summas 167 tuhat eurot (31.12.2019: 161 tuhat eurot) pooleliolevate kohtuprotsesside suhtes.
 Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus summas 11 306 tuhat eurot (31.12.2019: 11 932 tuhat eurot), sh oli
lühiajaline eraldis summas 75 tuhat eurot ning pikaajaline eraldis summas 11 231 tuhat eurot. Eraldis on moodustatud
prügila sulgemiseks ja järelhoolduseks. Sulgemiseraldiste kajastamise hinnangutes on arvestatud prügila elueaks
40 aastat. Ladestusala esimese kaheksa drenaaživäljaku katmise eraldise arvutamise aluseks on võetud analoogiliste
tööde maksumus ning arvestatud selle põhjal katmistööde tulevikuväärtus. Katmistöid planeeritakse teha aastatel
2021-2043. Kogu ladestusala (15 drenaaživäljaku) järelhoolduse eraldise aluseks on spetsialistide hinnang
järelhooldustööde maksumuse kohta peale prügila sulgemist aastal 2043.
 Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport summas 65 tuhat eurot (31.12.2019: 65 tuhat eurot) seoses endisest Tallinna
Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsist lahkunud ühe töötaja tervisehüvitisega ning ühe bussireisijaga, kes sai
tervisekahjustuse liiklusõnnetuses bussi ja rongi kokkupõrkel.
 Sihtasutusel Tallinna Lastehaigla summas 51 tuhat eurot (31.12.2019: 56 tuhat eurot) seoses endisele töötajale
kutsehaigusest tingitud püsiva töövõime kaotuse igakuise hüvitise maksmisega.
 Sihtasutusel Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid summas 2 tuhat eurot (31.12.2019: 2 tuhat eurot) seoses kahe võimaliku
laenugarantii kohustise realiseerumisega.
 Aktsiaseltsil Tallinna Soojus summas 232 tuhat eurot seoses hoonete ja rajatiste lammutamisega.
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Lisa 15. Võlakohustised
Võlakohustised korrigeeritud soetusmaksumuses
Grupi kõikide võlakohustiste alusvaluutaks on euro ning ka tagasimakseid tehakse eurodes.
Saldo
31.12.2020
Kokku lühi- ja pikaajalised kohustised
Lühiajalised võlakohustised
Emiteeritud pikaajaliste võlakirjade lühiajaline osa nominaalväärtuses
Lühiajalised laenud nominaalväärtuses
Pikaajaliste pangalaenude nominaalväärtuses tagasimaksed järgmisel perioodil
Kapitalirendikohustised
Kohustised teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (vt lisa 25)
Pikaajalised võlakohustised
Emiteeritud võlakirjad nominaalväärtuses
Pangalaenud nominaalväärtuses
Kapitalirendikohustised
Kohustised teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (vt lisa 25)

Saldo
31.12.2019

284 004

242 623

28 552

29 774

13 686
564
8 465
5 006
831

14 906
558
8 222
5 325
763

255 452
46 824
159 726
11 627
37 275

212 849
60 510
98 754
15 479
38 106
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Emiteeritud võlakirjad (nominaalväärtuses) ja tingimused
Seisuga 31.12.2020 oli grupil võlakirju kokku summas 60 510 tuhat eurot (2019: 75 416 tuhat eurot), sh Tallinna linnal
7 võlakirja kokku summas 57 432 tuhat eurot (2019: 7 võlakirja summas 69 126 tuhat eurot) ja Aktsiaselts Tallinna
Linnatransport 6 võlakirja kokku summas 3 078 tuhat eurot (2019: 7 võlakirja summas 6 290 tuhat eurot).
Linna võlakirjadest on 6 ujuva intressimääraga ja 1 fikseeritud intressiga, Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport võlakirjad
on kõik ujuva intressimääraga. Linna ujuva intressimääraga võlakirjade intressibaasiks on 3 ja 6 kuu euribor, Aktsiaselts
Tallinna Linnatransport võlakirjade intressibaasiks on 6 kuu euribor. Kõikide ujuva intressimääraga võlakirjade intressibaasile lisanduvad lepingus sätestatud riskimarginaalid.
2019. ja 2020. aastal võlakirju ei emiteeritud.
Ülevaate grupi võlakirjadest annab alljärgnev tabel.
Tabel 33. Grupi võlakirjad
Saldo
31.12.2019

Kokku emiteeritud võlakirjad

Saldo
31.12.2020

Tagasi maksta
1 aasta 2–5
jooksul aasta
jooksul

Üle 5
aasta

75 416

60 510

13 686

29 220

17 604

69 126

57 432

11 694

28 134

17 604

Dexia Kommunaalkredit Bank AG (Luksemburg)
AB Svensk Exportkredit (Rootsi)
Eurohypo AG (Saksamaa)
Luminor Bank AS

10 476
2 747
2 760
17 857

9 164
1 373
1 380
14 286

1 312
1 373
1 380
3 572

5 248
0
0
10 714

2 604
0
0
0

Swedbank AB (Rootsi)
Swedbank AS

15 000
20 286

15 000
16 229

0
4 057

0
12 172

15 000
0

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport

6 290

3 078

1 992

1 086

0

Nordic Investment Bank (Soome)

6 290

3 078

1 992

1 086

0

Tallinna linn
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Pikaajaliste pangalaenude põhiosa (nominaalväärtuses) ja tingimused
Seisuga 31.12.2020 oli grupil pangalaene kokku summas 168 755 tuhat eurot (2019: 107 534 tuhat eurot), sh Tallinna
linnal summas 164 897 tuhat eurot (2019: 102 549 tuhat eurot), Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport 2 332 tuhat eurot
(2019: 2 889 tuhat eurot), Aktsiaseltsil Lääne-Tallinna Keskhaigla 1 046 tuhat eurot (2019: 1 572 tuhat eurot) ja
Aktsiaseltsil Tallinna Soojus 480 tuhat eurot (2019: 524 tuhat eurot).
Kõigi grupi üksuste (v.a Aktsiaseltsil Tallinna Soojus) pangalaenud on ujuva intressiga, kus lepingus fikseeritud
riskimarginaalile lisandub kuni 6 kuu euribor. Tallinna linna laenudel lisandub 3 või 6 kuu euribor, Aktsiaseltsi LääneTallinna Keskhaigla ning Aktsiaselts Tallinna Linnatransport laenudel 6 kuu euribor. Aktsiaselts Tallinna Soojus
laenulepingus sätestatud intressile euribor ei lisandu, kuna tegemist on fikseeritud intressiga. 2020. aastal võttis Tallinna
linn pangalaenu summas 70 000 tuhat eurot.
Ülevaate grupi pangalaenudest annab alljärgnev tabel.
Tabel 34. Grupi pangalaenud
Saldo
31.12.2019

Saldo
31.12.2020

107 534

168 755

9 029

43 558

116 168

102 549
621
1 241
100 687

164 897
207
414
164 276

7 890
207
414
7 269

41 074
0
0
41 074

115 933
0
0
115 933

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

1 572

1 046

530

516

0

Danske
LuminorBank
BankAS
ASEesti filiaal
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal

1 0690
503

0
644
402

0
428
102

0
216
300

0
0

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
AS SEB Pank

2 889
1 177

2 332
920

564
261

1 768
659

0
0

1 712

1 4120

303

1 1090

0

524
524

480
480

45
45

200
200

235
235

Kokku võetud pangalaenud

Tallinna linn
Luminor Bank AS
Põhjamaade Investeerimispank (Soome)
European Investment Bank (Luksemburg)

Danske
LuminorBank
BankAS
ASEesti filiaal
Aktsiaselts Tallinna Soojus
Keskkonnaministeerium

Tagasi maksta
1 aasta
jooksul

2–5
aasta
jooksul

Üle 5
aasta
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Kapitalirendikohustised ja tingimused
Seisuga 31.12.2020 oli grupil kapitalirendikohustisi 16 633 tuhat eurot (2019: 20 804 tuhat eurot). Aruandeaastal võeti
uusi kapitalirendikohustisi kokku summas 1 279 tuhat eurot (2019: 2 658 tuhat eurot). 2020. aastal oli uute
kapitalirendikohustiste võtjaks Aktsiaselts Ida- Tallinna Keskhaigla.
Tabel 35. Grupi kapitalirendikohustised
Saldo
31.12.2019

Saldo
31.12.2020

Tagasi maksta
1 aasta
jooksul

Kokku võetud kapitalirendikohustised
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Aktsiaselts SEB Liising
Swedbank Liising Aktsiaselts
Danske Bank AS Leedu filiaal
Luminor Liising AS
OP Finance AS
Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Aktsiaselts SEB Liising
Swedbank Liising Aktsiaselts
AS LHV Pank
OP Finance AS
Aktsiaselts
Lääne-Tallinna
Keskhaigla
Sihtasutus Tallinna
Lastehaigla
DataFox OÜ, Green IT OÜ

2–5
Üle 5 aasta
aasta
jooksul

20 804

16 633

5 006

11 627

0

15 880

12 118

3 447

8 671

0

2 656
357
26
8 565
4 276

1 904
285
0
6 451
3 478

548
71
0
2 141
687

1 356
214
0
4 310
2 791

0
0
0
0
0

4 919

4 515

1 559

2 956

0

3 659
230
381

3 526
184
136

1 171
46
97

2 355
138
39

0
0
0

649

669

245

424

0

0
5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Seisuga 31.12.2020 oli grupis kapitalirendi tingimustel soetatud kahte liiki varasid - transpordivahendid (82%) ning
masinad ja seadmed (18%).
Tabel 36. Kapitalirendikohustiste nüüdisväärtus ja rendimaksete muutused aruandeaastal

Kokku võetud kapitalirendi kohustised

Saldo
31.12.2019

Muutused
2020

Saldo
31.12.2020

20 804

-4 171

16 633

sh
tasutud rendimaksed
võetud uued kohustised

-5 450
1 279
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Lisa 16. Tuletisinstrumendid
Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla tuletisinstrumentidega seotud kohustised (väärtuse
muutuse kajastamine tulemiaruandes)
Aktsiaseltsil Lääne-Tallinna Keskhaigla oli üks intressiriski maandamise swap-leping. Leping oli sõlmitud
SEB Pank AS-ga ujuva intressimääraga laenulepingutest tuleneva intressiriski maandamiseks. Kuna Aktsiaseltsi LääneTallinna Keskhaigla swap-lepingute puhul ei hinnata tuletisinstrumendi efektiivsust, ei rakendata nimetatud lepingute
kajastamisel raamatupidamisarvestuses SME IFRS paragrahvides 12.15-12.25 kirjeldatud riskimaandamisarvestuse
erireegleid, vaid tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutusega seotud kahjum kajastatakse tulemiaruandes. Leping lõppes
15.12.2020.
Seisuga 31.12.2019 oli swap-lepingute õiglane väärtus negatiivne summas 6 tuhat eurot.

Lisa 17. Maksutulud

Kokku maksutulud
Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Parkimistasu

2020

2019

530 166

511 642

492 346
25 924
4 153
1 639
6 104

471 785
26 206
5 441
1 327
6 883

2020. aasta lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud arvestuses Maksu- ja Tolliametist saadud
teatise kohaselt.
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Lisa 18. Müüdud tooted ja teenused
Linn

Grupp

Kokku müüdud tooted ja teenused
Tulud valdkondade lõikes
Haridus
Kultuur- ja kunst
Sport ja vaba aeg
Tervishoid
sh haiglate tulud
ambulatooriumide ja polikliinikute tulud
muud tervishoiu tulud
Sotsiaalabi
Transport
Üür ja rent
sh kinnisvarainvesteeringud
elamud ja korterid
mitteeluruumid ja muud varad
hoonestusõiguse seadmine
kasutamisõiguse tasud
Üüri ja rendi kõrvaltegevus
Muud tulud
sh jäätmekäitlus
Riigilõivud
Ehitusloa väljastamise eest
Muud riigilõivud

2020

2019

2020

2019

343 310

348 572

78 767

90 026

342 774

347 944

78 229

89 395

24 735
3 702
3 337
250 130
223 247
9 280

30 114
6 551
5 042
239 164
213 886
10 950

23 664
3 267
3 189
15 849
0
0

28 916
5 222
4 854
11 776
0
0

17 603
7 422
2 795
11 188
2 848
1 748
3 991
600
2 001
7 393
32 072
13 639
536

14 328
6 947
5 296
14 897
4 003
1 742
4 973
701
3 478
8 279
31 654
12 807
628

15 849
7 422
1 149
8 069
2 021
1 748
2 304
570
1 426
3 304
12 316
0
538

11 776
6 947
1 141
11 022
3 208
1 742
2 904
657
2 511
3 899
15 618
0
631

412
124

464
164

414
124

466
165

Renditulu kasutusrendilepingute mittekatkestatavatest rendimaksetest tulevastel perioodidel
Allolevas tabelis esitatud tulud sisaldavad nii kinnisvarainvesteeringute kui ka materiaalse põhivara renditulu.
Tabel 37. Renditulu kasutusrendilepingute mittekatkestatavatest rendimaksetest tulevastel perioodidel
Grupp
Saldo
Saldo
31.12.2020
31.12.2019

Kokku renditulu tulevastel perioodidel
katkestamatutest rendilepingutest
sh järgmisel majandusaastal
1. kuni 2. aastal
2. kuni 3. aastal
3. kuni 4. aastal
4. kuni 5. aastal
peale 5. aastat

Linn
Saldo
Saldo
31.12.2020
31.12.2019

3 624

4 241

2 762

3 418

3 089
145
112
80
63
135

3 345
252
187
159
157
141

2 227
145
112
80
63
135

2 522
252
187
159
157
141
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Lisa 19. Saadud ja antud toetused
Tulu saadud toetustest
2020. aastal saadi toetusi kokku summas 163 614 tuhat eurot (2019: 156 343 tuhat eurot), sh 99% ulatuses oli toetuste
saajaks linn ning vaid 1% juhtudel linna tütarettevõtjad, sihtasutused ja mittetulundusühing.
Ülevaate 2020. aastal linna ning linna valitseva mõju all olevate üksuste saadud toetustest annab alljärgnev tabel.
Tabel 38. Grupile antud toetused 2020.
2020
Põhivara
soetuseks

Tegevuskuludeks

Kokku saadud toetused

2019
Kokku

Tegevuskuludeks

Põhivara
soetuseks

Kokku

145 490

18 124

163 614

128 825

27 518

156 343

145 490

14 892

160 382

128 825

27 308

156 133

113 461

0

113 461

107 730

0

107 730

Tegevustoetused toimetulekuks
ja muudeks sotsiaalabitoetusteks

8 670

0

8 670

8 554

0

8 554

Tegevustoetused maanteetranspordiks

6 880

0

6 880

3 407

0

3 407

10 249

0

10 249

2 363

0

2 363

5 709
526
-5

15 626
0
-734

21 335
526
-739

6 360
414
-3

27 253
55
0

33 613
469
-3

0

3 232

3 232

0

210

210

0

3 232

3 232

0

210

210

Rahaline sihtotstarbeline
finantseerimine ja saadud
tegevustoetused
Tegevustoetused hariduskuludeks

Muud tegevustoetused ning saadud
annetused ja liikmemaksud
Sihtotstarbelised toetused
Sihtotstarbeliste toetuste vahendamine
Tagasinõutud sihtotstarbelised toetused
Mitterahaline sihtotstarbeline
finantseerimine
Sihtotstarbelised toetused
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Saadud toetused valdkondade lõikes
Ülevaate 2020. aastal grupile antud toetuste jagunemisest erinevate valdkondade ning tegevuskulude ja põhivara soetuste
vahel annab alljärgnev joonis 13.
Joonis 13. Tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks saadud toetused valdkondade lõikes.

*Muud valdkonnad sisaldavad järgmisi tegevusvaldkondi: sotsiaalne kaitse, tervishoid, kultuur, linna juhtimine jm üldised
teenused, vaba aeg ja sport, keskkonnakaitse (sh jäätmekäitlus), elamu- ja kommunaalmajandus, majandus (sh turism).
Haridusvaldkonnale antud tegevustoetustest moodustab enamuse Vabariigi Valitsuse 20.02.2020 korralduse nr 63 alusel
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi eraldised hariduskuludeks. 2020. aastal eraldas riik nimetatud
toetusi 103 855 tuhat eurot (2019: 100 380 tuhat eurot), sh põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate, direktorite ning
õppealajuhatajate tööjõukuludeks 86 885 tuhat eurot (2019: 83 596 tuhat eurot), üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja
õppealajuhatajate ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitusteks 556 tuhat eurot (2019: 546 tuhat eurot),
õppekirjanduse jm õppevahendite ostmiseks 2 626 tuhat eurot (2019: 2 579 tuhat eurot), koolilõuna kuludeks 7 760 tuhat
eurot (2019: 7 621 tuhat eurot) ning tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks 6 028 tuhat eurot (2019: 6 038 tuhat eurot).
Transpordivaldkonna investeeringutoetused on saadud kohalike teede korrashoiuks.
transpordivaldkonna investeeringutoetusi 4 703 tuhat eurot (2019: 23 708 tuhat eurot).

2020. aastal

saadi

Nõuded saamata toetuste eest
Nõuded saamata toetuste eest on kajastatud lisas 5 „Muud nõuded ja ettemaksed“ bilansikirjel „Muud nõuded ja
ettemaksed“. Seisuga 31.12.2020 on nõudeid saamata toetuste eest summas 16 996 tuhat eurot (2019: 5 576 tuhat eurot).

Toetusteks saadud ettemaksed ja saadud toetuste tagasimaksekohustised
Saadud toetuste ettemaksed ja saadud toetuste tagasimaksekohustised on kajastatud lisas 13 „Muud kohustised ja saadud
ettemaksed” bilansikirjetel „Muud kohustised ja saadud ettemaksed“. Seisuga 31.12.2020 oli saadud toetuste ettemakseid
summas 20 342 tuhat eurot (2019: 3 283 tuhat eurot). Saadud toetuste tagasimakse kohustisi oli 314 tuhat eurot (2019:
1 tuhat eurot).

Toetuste saamise nõuded
Bilansiväliselt on kajastatud toetuse andjaga sõlmitud lepingust tulenevad sihtfinantseerimise nõuded, mis ei ole
bilansipäevaks laekunud või bilansis nõudena arvele võetud. Seisuga 31.12.2020 on kajastatud vastavaid toetuse saamise
nõudeid summas 964 tuhat eurot (2019: 395 tuhat eurot).
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Kulu antud toetustest
2020. aastal andis grupp toetusi kokku summas 38 284 tuhat eurot (2019: 38 081 tuhat eurot), millest linna antud toetuste
osakaal oli 99,86% (2019: 99,81%) ja linna tütarettevõtjate ning sihtasutuste osakaal 0,14% toetuste kogumahust
(2019: 0,19%).
Linna toetusi on võimalik taotleda järgmistes valdkondades: noorsootöö, sport, kultuur, ettevõtlus, linnamajandus,
heakord ja haljastus, muinsuskaitse ja miljööala, sotsiaalhoolekanne, tervishoid. Enim taotletud toetused olid koolitoetus
(esmakordselt kooli mineva lapse toetus), sünnitoetus, pensionilisa, toetused korteriühistutele (nt projektid „Hoovid
korda“ „Roheline õu“ ja „Fassaadid korda“), rõdude ja varikatuste auditi toetus, erivajadusega inimeste eluaseme
kohandamine ning mittetulundustegevuse toetused. Täpsem informatsioon linna toetuste kohta (sh toetuse andmise
tingimused) on esitatud Tallinna linna veebilehel https://www.tallinn.ee/est/toetused. 2020. aastal erinevates
tegevusvaldkondades antud toetuste kohta saab täpsema ülevaade tegevusaruande punktis 1.5 „Ülevaade Tallinna
arengukava täitmisest“.
Ülevaate 2020. aastal linna ning linna tütarettevõtjate ja sihtasutuste antud toetustest annab alljärgnev tabel.
Tabel 39. Linna ning linna tütarettevõtjate ja sihtasutuste antud toetused 2020. aastal
2020
Põhivara
soetuseks

Tegevuskuludeks

Kokku antud toetused

2019
Kokku

Põhivara
soetuseks

Tegevuskuludeks

Kokku

-37 828

-456

-38 284

-37 105

-976 -38 081

-24 220

0

-24 220

-22 405

0 -22 405

-11 251

0

-11 251

-10 766

0 -10 766

Peretoetused
(nt sünnitoetus, lapse koolitoetus,
lapsehooldustasud)

-4 922

0

-4 922

-4 517

0

-4 517

Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused

-3 986

0

-3 986

-3 384

0

-3 384

Muud sotsiaaltoetused
(nt õppetoetused; toetused puudega
inimestele ja nende hooldajatele)

-4 061

0

-4 061

-3 738

0

-3 738

-13 608

-456

-14 064

-14 700

-976 -15 676

-13 608

-456

-14 064

-14 700

-976 -15 676
-921 -14 055

Sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele
Toetused vanuritele jm sotsiaalabivajavatele
(nt matusetoetus; taskurahatoetus sotsiaalhooldusasutuste, lastekodude jt kasvandikele)

Sihtotstarbelised toetused ja antud
tegevustoetused
Rahaline toetus
Sihtotstarbelised toetused

-12 338

-456

-12 794

-13 134

Antud tegevustoetused (sh liikmemaksud)

-751

0

-751

-1 135

0

-1 135

Sihtotstarbeliste toetuste vahendamine

-526

0

-526

-433

-55

-488

7

0

7

2

0

2

Tagasinõutud sihtotstarbelised toetused
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Antud toetused valdkondade lõikes
Ülevaate 2020. aastal grupi antud toetuste jagunemisest erinevate valdkondade vahel annab alljärgnev joonis 14.
Joonis 14. Antud toetused valdkondade lõikes

* Muud valdkonnad sisaldavad järgmisi tegevusvaldkondi: haridus, keskkonnakaitse (sh jäätmekäitlus), linna juhtimine
jm üldised teenused, majandus (sh turism), tervishoid.
Sotsiaalse kaitse valdkonna toetuste alla kuuluvad toetused perekondadele ja lastele, puuetega inimestele, eakatele,
muudele riskirühmadele, laste ja noorte ning eakate sotsiaalhoolekandeasutustele ning erinevad riiklikud
toimetulekutoetused.

Antud toetuste ettemaks ja antud toetuste tagasinõuded
Ettemaksuna antud toetused ja antud toetuste tagasinõuded on kajastatud lisas 5 „Muud nõuded ja ettemaksed“
bilansikirjetel „Muud nõuded ja ettemaksed“. Seisuga 31.12.2020 oli ettemakstud toetusi 1014 tuhat eurot (2019: 6 tuhat
eurot) ning antud toetuste tagasinõudeid 82 tuhat eurot (2019: 33 tuhat eurot).

Toetuste andmise kohustised
Toetuste andmise kohustised on kajastatud lisas 13 „Muud kohustised ja saadud ettemaksed“ bilansikirjel „Muud
kohustised ja saadud ettemaksed“. Seisuga 31.12.2020 oli toetuste andmise kohustisi 435 tuhat eurot
(2019: 672 tuhat eurot).
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Lisa 20. Muud tegevustulud
Grupp
2020
2019

Linn
2020
2019

5 043

5 706

3 376

4 810

Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist (vt lisa 9)
Kasum materiaalse põhivara müügist (vt lisa 10)
Kasum
müügiootel
põhivara müügist (vt lisa 8)
Muud maksuja trahvitulud

538
1 775
1 1750

2 190
875
1 3120

7
1 603

2 190
770

sh väärteomenetluse alusel määratud trahvitulud
Kindlustushüvitised
Muud tegevustulud

535
506
1 049

518
630
699

1 141
536
163
462

1 218
518
164
468

Kokku muud tegevustulud

Lisa 21. Tööjõukulud
Grupp

Kokku tööjõukulud
Töötasukulud kokku
Põhikohaga töötajate töötasud
sh valitavate ja ametisse nimetatud isikute
töötasud
avaliku teenistuse ametnike töötasud
nõukogude ja juhatuste liikmete
töötasud
töötajate töötasud
Ajutiste lepinguliste ja muude isikute töötasud
Muud tööjõukulud kokku
Erisoodustuskulud
sh õppelaenude kustutamine
isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis
muud erisoodustused

Linn

2020

2019

2020

2019

-495 377

-469 099

-305 745

-289 461

-370 082

-349 748

-228 365

-215 934

-363 494

-341 780

-222 904

-209 306

-1 178

-1 132

-1 178

-1 132

-17 806

-17 216

-17 806

-17 216

-2 132

-2 408

0

0

-342 378

-321 024

-203 920

-190 958

-6 588

-7 968

-5 461

-6 628

-125 295

-119 351

-77 380

-73 527

-584

-964

-235

-394

-35

-46

-4

-10

-1

-1

0

0

-548

-917

-231

-384

Sotsiaalkindlustusmaks

-121 644

-115 380

-75 272

-71 318

Töötuskindlustusmakse

-2 916

-2 754

-1 811

-1 712

-151

-253

-62

-103

Tulumaks erisoodustustelt

Linna ning linna tütarettevõtjate, sihtasutuste ja mittetulundusühingu töötajatest, sh töötajate arvust ning neile arvestatud
tasudest, saab põhjalikuma ülevaate majandusaasta aruande punktist 1.1.3 „Töötajaskond“. Nimetatud aruande punktis on
avalikustatud ka grupi tegev- ja kõrgema juhtkonna 2020. aasta töötasu ning keskmine töötajate arv.
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Lisa 22. Muud tegevuskulud
Grupp

Kokku muud tegevuskulud
Majandustegevuse kulud liikide lõikes
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööd
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete ja
ruumide majandamiskulud
Kasutusrendikulud
sh hooned, ruumid ja rajatised
transpordivahendid
riist- ja tarkvara
inventar
töömasinad ja seadmed
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja
sisustamise kulud
Sotsiaalteenused
Muud majandamiskulud
Muud kulud
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud
sh käibemaksukulu kaupade ja teenuste
soetustelt
käibemaksukulu põhivara soetustelt
muud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Muud tegevuskulud
sh kahjutasud, viivised, muud
eraldised

Linn

2020

2019

2020

2019

-334 663

-339 077

-212 538

-215 464

-283 251

-287 784

-176 651

-179 679

-8 210
-1 110
-437
-1 741
-36 779
-2 831

-8 868
-907
-1 163
-3 427
-40 460
-3 416

-5 812
-768
-184
-1 234
-27 708
-1 977

-6 368
-642
-880
-2 297
-31 125
-2 233

-32 918
-23 885
-4 020
-4 570
-409
-34
-38 693
-16 998
-10 249
-10 274
-2 658
-14 413
-62 419
-140
-9 384
-6 724

-31 339
-22 996
-3 629
-4 101
-528
-85
-36 910
-20 625
-8 738
-10 103
-2 550
-15 954
-58 781
-134
-9 382
-11 193

-28 093
-22 867
-951
-3 954
-296
-25
-38 702
-886
-7 986
-7 001
-228
-12 461
-4 041
-140
-9 393
-5 230

-26 902
-22 090
-1 013
-3 436
-354
-9
-36 919
-1 028
-6 724
-6 577
-148
-13 988
-2 528
-134
-9 410
-8 426

-6 182
-21 091

-5 168
-18 666

-7 773
-17 034

-6 783
-16 567

-51 412

-51 293

-35 887

-35 785

-51 041
-33 343

-54 925
-33 697

-35 373
-23 518

-39 876
-23 605

-14 783
-2 915
-413
42
-643
685

-18 356
-2 872
-469
4 101
-562
4 663

-11 807
-48
-335
-179
-179
0

-16 239
-32
-422
4 513
-141
4 654
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Rendikulu kasutusrendilepingute mittekatkestavatest tuleviku rendimaksetest
Grupp

Linn

Saldo
31.12.2020

Saldo
31.12.2019

123 252

128 646

121 365

126 400

20 899
8 962
7 830
7 288
7 254
71 019

19 673
8 588
7 834
7 261
7 223
78 067

20 216
8 255
7 337
7 284
7 254
71 019

18 798
7 722
7 328
7 262
7 223
78 067

Kokku tulevaste perioodide rendikulu
katkestamatutest rendilepingutest
sh järgmisel majandusaastal
1. kuni 2. aastal
2. kuni 3. aastal
3. kuni 4. aastal
4. kuni 5. aastal
peale 5. aastat

Saldo
31.12.2020

Saldo
31.12.2019

Kasutusrendilepingud, millest tulenevad suuremad mittekatkestatavad tuleviku rendimaksed, on järgmised:
 Skanska AS-iga 2007. aastal sõlmitud lepingu kohaselt rajati Tallinna elamuehitusprogrammi „5000 eluaset
Tallinnasse” raames Loopealse elamurajoon, kus valmis 10 elamut. Linna ja erapartneri vahel on sõlmitud 30 aastane
rendileping, millest tulenevalt on arvestatud seisuga 31.12.2020 järgmiste perioodide mittekatkestatavateks
rendimakseteks 39 936 tuhat eurot (31.12.2019: 42 432 tuhat eurot).
 Elamuehitusprogrammi raames sõlmiti lepingud ka OÜ-ga Raadiku Arendus. 2007. aastal sõlmitud lepingu kohaselt
võttis linn 20 aastaks rendile aadressil Raadiku 8 asuva kinnistu 9 korterelamut. 2011. aastal valmisid viimased
3 elamut. Sõlmitud lepingu järgi on arvestatud seisuga 31.12.2020 järgmiste perioodide mittekatkestatavateks
rendimakseteks 10 395 tuhat eurot (31.12.2019: 10 189 tuhat eurot).
 2010. aastal tegi OÜ Kooliarendus tervikremondi neljas linna üldhariduskoolis (Tallinna Liivalaia Gümnaasium,
Tallinna Õismäe Gümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium ja Tallinna Järveotsa Gümnaasium), mis võeti linna
poolt 30 aastaks üürile. Selle tulemusena on arvestatud seisuga 31.12.2020 järgmiste perioodide mittekatkestatavateks
rendimakseteks 46 097 tuhat eurot (31.12.2019: 48 372 tuhat eurot).
 2011. aastal tegi K&L Arendus OÜ tervikremondi kahes linna üldhariduskoolis (Tallinna Kuristiku Gümnaasium ja
Tallinna Läänemere Gümnaasium), mis võeti linna poolt 20 aastaks üürile ja kahes linna lasteaias
(Tallinna Lasteaed Vikerkaar ja Kolde Lasteaed), mis võeti linna poolt 15 aastaks üürile. Selle tulemusena on
arvestatud seisuga 31.12.2020 järgmiste perioodide mittekatkestatavateks rendimakseteks 21 195 tuhat eurot
(31.12.2019: 23 378 tuhat eurot).

Lisa 23. Intressikulud ja muud finantskulud
Grupp

Kokku intressikulud ja muud finantskulud
Võlakirjadelt ja muudelt võlainstrumentidelt
Võetud laenudelt
Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutus (vt lisa 16)
Kapitalirendilt
Teenuste kontsessioonikokkulepete alusel
Diskonteeritud pikaajalistelt kohustistelt (vt lisa 14)
Muud intressi- ja finantskulud

Linn

2020

2019

2020

2019

-6 147

-5 177

-4 378

-4 412

-746
-310

-788
-301

-745
-272

-788
-239

0

-2

0

0

-177
-3 316
-523
-1 075

-193
-3 379
-508
-6

0
-3 316
-6
-39

0
-3 379
0
-6
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Lisa 24. Bilansivälised kohustised
Bilansiväliselt peetakse arvestust ehitus- ja rekonstrueerimistööde, samuti muude põhivara soetamiseks sõlmitud
lepingute kohta, mida ei ole bilansis kohustisena arvele võetud. Seisuga 31.12.2020 on nimetatud lepingute raames
tegemata ehitustöid ja saamata põhivara summas 25 802 tuhat eurot (31.12.2019: 22 862 tuhat eurot).
Suuremad sõlmitud ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning muud põhivara soetamise lepingud on järgmised:
Tööde teostaja

Lepingu objekt, selgitus

Tallinna linn (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
OÜ RTS Infraehitus
J. Poska tn (Vesivärava tn - Narva mnt)
rekonstrueerimine
Aktsiaselts Elektritsentrum Tallinna põhitänavate välisvalgustuse
rekonstrueerimise I etapp, lõik 8 Sõle tn

Tööde
lõpptähtaeg

Lepingu Ehitustööde ja tarnete
summa
saldod 31.12.2020
sh teostatud

sh teostamata

2021

4 007

20

3 987

2021

1 101

0

1 101

Tallinna tänavavalgustite vahetus LED valgustite
vastu I etapp
Nõmme linnaosa kvartalisiseste teede taastusremont II
etapp
Rannamõisa tee rekonstrueerimine I etapp ehitustööde
teostamine
Tallinna Kase pargi rekonstrueerimine

2021

1 029

0

1 029

2021

999

0

999

2021

994

0

994

2021

1 414

451

963

Filtri tee Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga
ühendava kergliiklustee II etapi ehitus
Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali
ühendava trammiliini rajamise eelprojekti koostamine

2021

884

0

884

2021

742

0

742

Aktsiaselts Terrat

Tallinna Botaanikaaia alpinaariumi rekonstrueerimine

2021

699

0

699

Aktsiaselts TREF Nord

Tänavate Paasiku, Katleri ja Martsa taastusremont

2021

687

0

687

InfraRoad OÜ

Mustamäe linnaosa kvartalisiseste teede taastusremont
II etapp
Vormsi 5 peremänguväljaku rekonstrueerimine

2021

591

50

591

2021

642

89

553

Pirita linnaosa kvartalisiseste teede taastusremont II
etapp
Tähetorni tn (Paldiski mnt - Kalda pst) ja Veerme tn
rekonstrueerimine

2021

562

0

562

2021

4 381

3 877

504

2021

277

39

239

Tallinna Linnateatri IX kvartali projekteerimine

2021

1 558

1 416

142

Mustpeade maja katuse ja vihmaveesüsteemi
restaureerimine

2021

139

61

78

2021

741

0

741

LEONHARD WEISS OÜ
AS Tariston
Aktsiaselts TREF Nord
Tallinna Teede Aktsiaselts
Aktsiaselts TREF Nord
K-Projekt Aktsiaselts

InfraRoad OÜ
Aktsiaselts TREF Nord
AS TREV-2 Grupp

Tallinna linn (Tallinna Kultuuriamet)
AS EVIKO
Kalamaja muuseumi rekonstrueerimine
Salto arhitektuuri-büroo
osaühing (Salto AB OÜ)
OMA Katused OÜ

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
Reparo Ehitus OÜ
Biopanga ehitus
Projekt O2 OÜ

Magdaleena tervisekeskuse ehitus

2023

285

0

285

OSAÜHING HANSA
MEDICAL

Diagnostika UH seade

2021

218

0

218

2022

184

0

184

2021

231

0

231

AS Infragate Eesti

Erakorralise meditsiini keskuse ruumide
projekteerimine
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla
AS Kone
Liftide ostmine
Ideab Project OÜ

Parkimismaja projekteerimine

2021

256

68

188

UPTIME OÜ

Siseveebi ja dokumendihaldussüsteemi hooldus- ja
arendusteenused SharePoint baasil

2021

141

26

115

114

Lisa 25. Teenuste kontsessioonikokkulepped
Linn on sõlminud teenuste kontsessioonikokkuleppeid kooli- ja lasteaia hoonete renoveerimise eesmärgil nii kasutusrendi
kui ka kapitalirendi tingimustel.

Teenuste kontsessioonikokkulepped kasutusrendi tingimustel
Aastatel 2010−2011 sõlmis linn koolihoonete ja lasteaedade renoveerimiseks OÜ Kooliarendus ja K&L Arendus OÜ-ga
8 teenuste kontsessioonilepingut, mida kajastatakse linna aruandes kui kasutusrenti.
OÜ-ga Kooliarendus sõlmis linn lepingud 4 koolihoone renoveerimiseks: Tallinna Humanitaargümnaasium, Järveotsa
Gümnaasium, Õismäe Gümnaasium ja Südalinna Kool. Lepinguid kehtivad kuni 2039. aastani.
K&L Arendus OÜ-ga on linnal sõlmitud lepingud 2 koolihoone ja 2 lasteaia renoveerimiseks, milleks on: Kuristiku
Gümnaasium, Läänemere Gümnaasium ning Lasteaed Vikerkaar ja Kolde Lasteaed. Lepingud kehtivad koolidel kuni
2031. aastani ja lasteaedadel kuni 2026. aastani.
Rendikulu mittekatkestavatest rendilepingutest on esitatud lisas 22 "Muud tegevuskulud" ja teenuste
kontsessioonilepingutest tulenevad kohustised lisas 15 „Võlakohustised“. Hoonete haldamisega seotud tekkepõhised
kulud olid 4 727 tuhat eurot (2019: 4 663 tuhat eurot) ja makstud kasutusrendimaksed olid 4 727 tuhat eurot
(2019: 4 849 tuhat eurot).

Teenuste kontsessioonikokkulepped kapitalirendi tingimustel
Aastatel 2005–2008 sõlmis linn koolihoonete renoveerimiseks erapartneritega 16 teenuste kontsessioonilepingut. Kuus
lepingut Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga on lõpetatud ning hetkel kehtivad veel 10 koolihoone renoveerimislepingut
Vivatex Holding OÜ-ga ja Osaühinguga BCA Center.
Lepinguperioodi alguses seadis linn erapartnerite kasuks kinnistute hoonestusõigused. Erapartneri kohustuseks oli
renoveerida koolihooned linna seatud nõuete järgi ning anda need seejärel linnale üürile. Erapartneril tuleb
lepinguperioodi jooksul tagada hoonete vastavus esitatud nõuetele ja pakkuda kokku lepitud mahus haldus-, hooldus-,
remondi- ja teisi sarnaseid teenuseid.
Vivatex Holding OÜ ja Osaühing BCA Center lepingute kohaselt ei ole haldus-, hooldus-, remondi- jmt perioodikulude
õiglast väärtust üürimaksetes eristatud, mistõttu koostas linn maksete jaotuse analüüsi, milles on lähtutud teadaolevatest
turuhindadest ja nende alusel hinnangust ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning opereerimis- ja lisateenuste hindade
võimaliku jaotuse kohta. Seega on Vivatex Holding OÜ ja Osaühing BCA Center lepingute raames tehtud
rekonstrueerimistööd linna bilansis varana arvele võetud õiglases väärtuses. Arvestustes on kasutatud alternatiivseid
intressimäärasid.

Kontsessioonikokkulepete alusel arvestatud tekkepõhised kulud ja makstud rahavood

Kokku arvestatud tekkepõhised kulud ja makstud rahavood
Hoonete haldamisega seotud kulu
Intress
Hoonete amortisatsioon
Makstud rahavood

Saldo
31.12.2020

Saldo
31.12.2019

9 105

9 029

4 684
3 316
1 105

4 545
3 379
1 105

8 763

8 623
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Kontsessioonikokkulepete alusel rekonstrueeritud põhivara ja lepingutingimused
Tööde teostaja ja
rekonstrueeritav
objekt

Int-ressi- LepinguInvesmäär
periood teeringu üldmaksumus

Kokku kontsessioonilepingute kohustised

Vivatex Holding OÜ

Rendikohustised

Tuleviku tagasimaksed
2–5
aasta
jooksul

Saldo
31.12.19

Tasutud
2020

44 219

38 869

-763

38 106

831

4 137

33 138

23 390

20 516

-405

20 111

441

2 193

17 477

Saldo 1 aasta
31.12.20 jooksul

Üle 5
aasta

Pelgulinna Gümnaasium

8,00%

2006-2036

6 335

5 480

-113

5 367

123

602

4 642

Tallinna 32. Keskkool

8,50%

2006-2036

5 173

4 539

-90

4 449

98

486

3 865

Tallinna Kristiine
Gümnaasium

8,50%

2006-2036

4 343

3 812

-76

3 736

82

408

3 246

Tallinna Laagna
Gümnaasium

9,00%

2006-2036

5 279

4 682

-89

4 593

97

488

4 008

Kalamaja Põhikool

9,00%

2006-2036

2 260

2 003

-37

1 966

41

209

1 716

20 829

18 353

-358

17 995

390

1 944

15 661

Osaühing BCA Center
Karjamaa Gümnaasium

8,50%

2006-2036

3 900

3 423

-68

3 355

74

366

2 915

Haabersti Vene
Gümnaasium

8,50%

2006-2036

5 008

4 395

-87

4 308

95

471

3 742

Tallinna Sikupilli
Keskkool

8,50%

2006-2036

3 891

3 415

-68

3 347

74

365

2 908

Tallinna Nõmme
Gümnaasium

9,00%

2006-2036

2 325

2 061

-39

2 022

42

215

1 765

Tallinna
Ühisgümnaasium

9,00%

2006-2036

5 705

5 059

-96

4 963

105

527

4 331
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Lisa 26. Tingimuslikud kohustised
Tingimuslik tulumaksu kohustis
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel äriühingutel on seisuga 31.12.2020 jaotamata kasumit kokku summas
36 363 tuhat eurot (31.12.2019: 37 518 tuhat eurot). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustise summa, mis kaasneb
kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel on 7 273 tuhat eurot (31.12.2019: 7 504 tuhat eurot). Tingimuslik tulumaksu
kohustis on arvestatud alljärgnevate äriühingute jaotamata kasumist:
 Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid;
 Aktsiaselts Tallinna Soojus;
 Termaki Autopargi Aktsiaselts;
 Osaühing Tallinna Perearstikeskus;
 Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Informatsioon laenude tagatiste, garantiide ja panditud varade kohta
Linna pangalaenude tagatiseks on linna iga-aastased laekumised.
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla on seadnud kinnistule Ravi tn 27 hüpoteegi summas 111 tuhat eurot. Panditud maa
soetusmaksumus on 95 tuhat eurot.
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport on pantinud Nordic Investment Bank võlakirjade katteks 95 bussi. Panditud
transpordivahendite soetusmaksumus kokku on 21 254 tuhat eurot (31.12.2019: 25 041 tuhat eurot) ja kogunenud kulum
20 332 tuhat eurot (31.12.2019: 23 032 tuhat eurot).
Linn on sõlminud Luminor Bank AS-iga garantii andmise lepingu summas 15 tuhat eurot. Pangagarantii on esitatud
Keskkonnaametile Tallinna Jäätmekeskuse ohtlike jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise keskkonnaloa taotlemiseks
vastavalt jäätmeseaduse § 985 lg 1 p 2 kohaselt.

Rendi- ja operaatorlepingust tulenev investeeringute jääkväärtuse hüvitamise kohustus
Aktsiaselts Tallinna Soojus ja AS Utilitas Tallinn sõlmisid 2001. aastal ettevõtte rendi- ja operaatorlepingu, mille kohaselt
on rentnik kohustatud lepingu perioodil tegema investeeringuid määral, mis on vajalik tagamaks soojatarbijate järjepidev
varustamine soojusega lepingus kokku lepitud teenuste tasemeid järgides. Selleks võib AS Utilitas Tallinn omandada
varasid kooskõlas investeeringute plaaniga ja Aktsiaseltsilt Tallinna Soojus saadud eelneval nõusolekul (edaspidi
nimetatakse taolisi varasid projektivaradeks). Lisaks projektivara soetustele teostatakse ka asendusi ja parendusi rendile
antud varadel (rendivaradel). Lepingu lõpetamisel kuuluvad nii soetatud projektivara kui ka rendivaradel tehtud asendused
ja parendused nende jääkväärtuses rendileandja poolt rentnikule hüvitamisele. Varade jääkväärtuse hüvitamise
kohustusest tulenevalt on Aktsiaseltsil Tallinna Soojus 31.12.2020 seisuga tingimuslik kohustis summas 164 028 tuhat
eurot.

Kohtuvaidlus seoses saastetasude määramisega
Aktsiaseltsil Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on käimas õiguslik vaidlus Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet on
algatanud äriühingu suhtes saastetasu määramise menetluse seoses prügila sulgemise ehitustoimingutega. Kohtuvaidlusest
tulenev tingimuslik kohustis on summas 1 005 tuhat eurot.
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on esitanud saastetasu määramise otsuse suhtes vaide, mille menetlus käesolev
aruande koostamise ajal alles käib.
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Lisa 27. Tehingud seotud osapooltega
Grupil on toimiv sisekontrollisüsteem (vt aruande punkti 1.4.1 „Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi
korraldamisel“). Linna sisekontrolöri teenistus annab hinnangu nii linna asutuste kui ka linna valitseva mõju all olevate
äriühingute ja sihtasutuste ning linna asutatud mittetulundusühingute sisekontrolli tõhususele, aruandluse
usaldusväärsusele ja tegevuse tulemuslikkusele, et saada piisav kindlustunne linna vahendite seadusliku ja tulemusliku
kasutamise kohta. Peamiseks eesmärgiks on korruptsiooni ennetamine, kuid olulist tähelepanu pööratakse ka tegevuste
kontrollile. Olulisemateks meetmeteks on huvide konflikti vältimine, tegevuste läbipaistvuse tagamine ja teadlikkuse
kasvatamine. Linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste juhte on koolitatud korruptsiooni ja seotud isikute teemal ning
neile on selgitatud, et korruptsiooni ükski vorm ei ole aktsepteeritav ning on vastuolus ametniku eetiliste
tõekspidamistega.
Lisaks jätkati 2020. aastal eelmistel aastatel alustatud täiendavate kindlust andvate audiitorteenuste tellimisega vastavalt
Audiitortegevuse seaduse § 53 nimetatud tehingute seaduslikkuse kokkuleppelise kontrolli läbiviimiseks. Sõltumatu
eksperdi kaasamine linna valitseva mõju all olevate üksuste tehingute seaduslikkuse hindamiseks suurendab aruandes
esitatud andmete usaldusväärsust, annab kindlustunde, et avaliku sektori vahendeid on kulutatud eesmärgipäraselt ja
kooskõlas seaduste ning muude õigusaktidega.
Vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse juhendi (edaspidi üldeeskiri) § 491 lõikele 1 avaldatakse avaliku sektori üksuste
aastaaruandes informatsioon üksnes selliste seotud isikutega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või
raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Grupi aruandes ei kuulu
avalikustamisele nt riigihanke tulemusel või üldiste hinnakirjade alusel seotud isikutega tehtud tehingud, samuti seotud
isikutele antud toetused, kui nende andmine otsustati avaliku taotlusvooru kaudu või kui tegemist on linna
universaaltoetusega jne.
Juhul kui avaliku sektori üksus on teinud aastaaruandes avalikustamisele kuuluvaid tehinguid seotud isikutega, tuleb need
üldeeskirja § 491 lõike 3 kohaselt kajastada juba aasta jooksul, Rahandusministeeriumile esitatavas saldoandmikus,
märkides vastavad tehingud spetsiaalse tehingupartneri koodiga. Grupi saldoandmikes ei ole aruandeaastal mitte ükski
aruandekohustuslane nimetatud tehingupartneri koodiga saldosid kajastanud.
Lisaks esitavad linna asutuste juhid igal aastal deklaratsiooni „Asutuse juhi deklaratsiooni seotud isikute vahel toimunud
tehingute kohta“, milles juht kinnitab, et kõik tehingud seotud isikutega on toimunud vastavalt õigusaktidele,
turutingimustele ja/või linna üldiste nõuete kohaselt. Aruandeaastal esitatud deklaratsioonide õigsust kinnitab omakorda
asjaolu, et linna sisekontrolöri teenistus ei tuvastanud oma töö käigus seotud isikutega tehtud 2020. aasta tehinguid, mis
tuleks avalikustada käesolevas aruandes.
Eeltoodut arvesse võttes, konsolideerimisgruppi kuuluvate linnaasutuse, sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja
juhatuste liikmetel ning nende lähedastel pereliikmetel puudusid 2020. aastal olulised tehingud, mida raamatupidamise
aastaaruande käesolevas lisas avalikustada. Nõukogude ja juhatuste liikmete töötasude kohta vt lisa 21 „Tööjõukulud“ ja
aruande punktis 1.1.3 „Töötajaskond“.
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Lisa 28. Sündmused pärast aruandekuupäeva
AKTSIASELTS TALLINNA VESI enamusosaluse omandamine
Tallinna linn ja Osaühing Utilitas omandasid bilansipäeva järgselt AKTSIASELTSIS TALLINNA VESI aktsiaid, mille tulemusel
sai Tallinna linn 52,35%-ga enamusosanikuks (linn tasus aktsiate eest 50,1 miljonit eurot). Osaühing Utilitas osaluseks kujunes
vee-ettevõtjas 17,65%.
Tulenevalt kontrollosaluse muutumisest tekkis Tallinna linnal ja Osaühingul Utilitas kohustus esitada ühiselt AKTSIASELTS
TALLINNA VESI väikeaktsionäridele ülevõtmispakkumine. Käesoleva aruande koostamise hetkeks on ülevõtmispakkumine ja
selle tingimused välja kuulutatud ning lõplikud tulemused selguvad maikuu jooksul.
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Lisa 29. Konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
Lisa

2020

2019

170 220
45 961
30 791
42
247 014

92 811
41 955
14 950
26
149 742

2

85 122

85 112

7, 8

4 140
37 712
40 258
1 165 739
2 166
1 335 137

3 877
7 920
40 053
1 129 953
2 122
1 269 037

1 582 151

1 418 779

Lühiajalised kohustised
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Maksu- ja trahvikohustised ning saadud ettemaksed
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Eraldised
Võlakohustised
Lühiajalised kohustised kokku

29 362
39 920
13 803
22 564
167
20 415
126 231

36 070
38 301
12 758
6 394
17
20 109
113 649

Pikaajalised kohustised
Eraldised
Võlakohustised
Pikaajalised kohustised kokku

0
240 020
240 020

144
190 435
190 579

366 251

304 228

Netovara
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku

1 115 571
100 329
1 215 900

1 005 107
109 444
1 114 551

Kohustised ja netovara kokku

1 582 151

1 418 779

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu- ja trahvinõuded
Muud nõuded (sh liisingnõuded) ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Põhivara
Osalused valitseva mõju all olevates üksustes ning
sidusüksutes
Finantsinvesteeringud
Muud nõuded (sh liisingnõuded) ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku

5

5
9

Kohustised

Kohustised kokku

12
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Konsolideerimata tulemiaruanne
2020

2019

530 169
78 767
161 932
3 376
774 244

511 645
90 026
155 203
4 810
761 684

-120 547
-305 745
-212 538
-43 683
-682 513

-116 922
-289 461
-215 464
-39 917
-661 764

Aruandeperioodi tegevustulem

91 731

99 920

Finantstulud ja -kulud
Intressikulud
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud ja -kulud
Finantstulud ja -kulud kokku

-4 339
12 598
279
60
8 598

-4 406
13 725
145
60
9 524

100 329

109 444

Tegevustulud
Maksud
Müüdud tooted ja teenused
Saadud toetused
Muud tegevustulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku

Aruandeperioodi tulem

Lisa

18
20

21
22

23

23
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)
2020

2019

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon, allahindlus ja mahakandmine
Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu
Kasum/kahjum põhivara müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Käibevara netomuutus
Kohustiste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku

91 731

99 920

43 683
11 807
-1 610
-17 496
1 772
-4 747
-2 003
123 137

39 917
16 239
-2 960
-27 012
1 283
-712
-437
126 238

Rahavood investeerimisest
Tasutud põhivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud põhivara müügist (v.a finantsinvesteeringud ja osalused)
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud laenud
Laekunud antud laenude tagasimakseid

-90 823
2 096
19 759
-2 760
-32 000
1 043

-106 812
5 301
29 257
-1 188
-600
1 643

Laekunud finantsinvesteeringute müügist
Laekunud dividendid
Laekunud intressid ja muud finantstulud
Rahavood investeerimisest kokku

0
11 339
102
-91 244

1 500
9 805
112
-60 982

Rahavood finantseerimistegevusest
Tasutud võlakirjade lunastamisel
Laekunud laenud
Laenude tagasimaksed
Tagasi makstud kontsessioonilepingute alusel
Makstud intressid ja muud finantskulud

-11 694
70 000
-7 652
-763
-4 375

-11 694
0
-6 796
-700
-4 416

45 516

-23 606

77 409

41 650

92 811
77 409
170 220

51 161
41 650
92 811

Rahavood finantseerimisest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

122

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Saldo
31.12.2019

Muutused
2020

Saldo
31.12.2020

Akumuleeritud tulem
Põhivara ümberhindlus (munitsipaliseerimine)
Aruandeperioodi tulem

1 114 551

101 349
1 020
100 329

1 215 900

Kokku
Põhivara ümberhindlus (munitsipaliseerimine)
Aruandeperioodi tulem

1 114 551

101 349
1 020
100 329

1 215 900
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Lisa 30. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Eelarve täitmise aruanne on raamatupidamise seaduse § 41 alusel üheks raamatupidamise aastaaruande täiendavaks
aruandeks. Eelarve täitmise aruanne on koostatud ja struktureeritud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduses sätestatud nõuetest lähtuvalt järgmiselt. Eelarve koosneb viiest eelarveosast: põhitegevuse tulud, põhitegevuse
kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Aruandes on eelnimetatud jaotuse alusel
esitatud andmed esialgse eelarve, lõpliku eelarve ja eelarve täitmise kohta. Esialgne eelarve on linnavolikogu
12. detsembri 2019 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna linna 2020. aasta eelarve. Lõplik eelarve on eelarveaasta jooksul
linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidega tehtud muudatustega korrigeeritud eelarve1.

Esialgse ja lõpliku eelarve olulised vahed
Lisaeelarve
Eelarveaastal võttis Tallinna linnavolikogu vastu ühe lisaeelarve, millega täpsustati nii esialgse eelarve põhitegevuse
tulusid ja kulusid kui ka investeerimistegevuse tulusid ja kulutusi.
Tulenevalt COVID-19 pandeemiast tingitud majandusaktiivsuse langusest vähendati põhitegevuse tuludest peamiselt
tulumaksutulu ning tulu linna asutuste kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenesid
eeskätt seoses riigi lisaeelarvega kohalikele omavalitsustele ette nähtud tulubaasi stabiliseerimise toetusega, millest
Tallinna linna osa moodustas 7 688 tuhat eurot, ning täiendava toetusega riigi lisaeelarvest Tallinna teede ja tänavate
korrashoiuks summas 3 478 tuhat eurot.
Põhitegevuse kuludes suurenesid peamiselt teede ja tänavate, linnatranspordi ning tervishoiu valdkondade kulud.
COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude kompenseerimiseks linna asutustele moodustati
linna lisaeelarvega 2 600 tuhande euro suurune kulude reserv.
Lisaeelarve investeerimistegevuses kajastati riigi lisaeelarvega ette nähtud ja Tallinnale eraldatud toetus COVID-19
eriolukorras kohalikele omavalitsusüksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks
kogusummas 17 380 tuhat eurot ning selle arvelt tehtavad kulutused.
Lisaeelarve finantseerimistegevuses suurendati eelarveaastal võetava laenu kogumahtu 35 000 tuhande euro võrra
tulenevalt vajadusest võtta eriolukorrajärgselt majanduse elavdamiseks suuremas mahus investeeringute elluviimiseks
2020. aastal välja ka 2019. aastaks kavandatud, kuid välja võtmata jäänud laen. Suurendati ka antavate laenude
kogumahtu 17 785 tuhande euro võrra seoses vajadusega tagada Aktsiaselts Tallinna Linnatransport gaasibusside ostu
ning sellega seotud taristuinvesteeringute finantseerimine.

Linnavalitsuse korraldused
Lisaks lisaeelarvele täpsustati 2020. aasta eelarvet ka linnavalitsuse õigusaktidega. Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari
2002 määrusega nr 11 kinnitatud „Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra“ p-de 8 ja 9 kohaselt
võib järgmisesse eelarveaastasse üle kanda investeeringuid ja neid kulusid, mis on eelarves ülekantavaks määratud.
Järgmisesse eelarveaastasse üle kantavaid investeeringuid ja tegevuskulusid võib kasutada üksnes samal otstarbel ning
ainult selle eelarveaasta jooksul. 2019. aastast kanti linnavalitsuse korraldusega 2020. eelarveaastasse üle põhitegevuse
kulusid summas 8 748 tuhat eurot ja investeerimistegevuse kulutusi summas 45 413 tuhat eurot. Suuremad ülekantavad
kulutused olid teede ja tänavate, hariduse ning kultuuri valdkondades.
Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve” § 2 lg 1 p 1 alusel on
linnavalitsusel lubatud kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja
saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi
õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse saamist. Algselt oli linnavolikogu kinnitatud Tallinna
2020. aasta eelarves saadavaid toetusi põhitegevuse kuludeks kavandatud 130 882 tuhat eurot ja investeerimistegevuseks

1

Tallinna Linnavolikogu 29. oktoobri 2020 määrus nr 17 „Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve“; Tallinn Linnavalitsuse 27. mai 2020 korraldus
nr 655-k „Tallinna linnale 2020. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste
ja eelarvepositsioonide lõikes“ ning 3. veebruari 2021 korraldus nr 118 „Tallinna linnale 2020. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale
eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine“;
Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2020 korraldus nr 631-k „Tallinna linna 2019. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2020.
eelarveaastasse “; Tallinna Linnavalitsuse 5. veebruari 2020 korraldus nr 153-k „Tallinna linna 2020. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette
nähtud vahendite jaotus“;
Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2020 korraldus nr 897-k „Muudatuse tegemine Tallinna Linnavaraameti kulude eelarves“, 21. detsembri 2020
korraldus nr 1414 „Muudatuse tegemine Tallinna Linnavaraameti kulude eelarves“ ning 20. jaanuari 2021 korraldus nr 55 „Tallinna Transpordiameti
2020. aasta kulude eelarve muutmine“
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16 594 tuhat eurot. Eelarveaasta jooksul korrigeeriti saadavaid toetusi nii lisaeelarvega kui ka vastavate linnavalitsuse
korraldustega ning täpsustati saadavate toetuste majanduslikku sisu, mille tulemusena suurenesid saadavad toetused
tegevuskuludeks kokku 15 169 tuhande euro võrra ning saadavad toetused investeerimistegevuseks 17 883 tuhande euro
võrra. Saadavatest toetustest kokku moodustasid üle poole riigieelarvest saadavad toetused hariduskuludeks (põhikooli ja
gümnaasiumi õpetajate palgad ja koolituskulud ning koolilõuna toetus) ja toimetulekutoetuse maksmiseks.

Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahed
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt peab omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi
lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga olema null või positiivne. Nimetatud tingimus oli täidetud nii kinnitatud
eelarves, lõplikus eelarves kui ka eelarve täitmises. Linna eelarve põhitegevuse tulemiks kujunes 129 298 tuhat eurot, mis
on 48 147 tuhat eurot enam kui lõplikus eelarves kavandatud. Põhitegevuse tulemit mõjutas nii 10 354 tuhande euro võrra
põhitegevuse tulude eelarves planeeritust suurem täitmine kui ka 37 793 tuhande euro võrra põhitegevuse kulude eelarves
kavandatust väiksem täitmine.

Põhitegevuse tulud
Alljärgnevalt on esitatud võrdlus lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahel. Eelarve põhitegevuse tulude täitmiseks kujunes
755 794 tuhat eurot, mis on 1,4 % enam kui eelarves kavandatud. Põhitegevuse tuludest 70,1% moodustasid maksutulud.
Üksikisiku tulumaksu saadi 492 346 tuhat eurot, mis on 2,6 % enam kui lõplikus eelarves planeeritud. 2020. aasta märtsis
kehtestas Eesti Vabariigi Valitsus seoses COVID-19 viiruse levikuga eriolukorra, analoogselt teiste Euroopa riikidega
hakkasid Eestis kehtima ulatuslikud reisi- ja liikumispiirangud. Piirangud tõid kaasa kiire majandus- ja
kaubandusaktiivsuse languse, kuid võimaldasid Eestis suveks viiruse leviku kontrolli alla saada. Vabariigi Valitsuse
palgatoetused ning muud toetusmeetmed aitasid majandusel kriisiga prognoositust paremini toime tulla. Tulenevalt
töötuse määra oodatust väiksemast tõusust ning palgakasvu tempo prognoositust aeglasemast langusest kujunes 2020.
aasta tulumaksu laekumine algselt prognoositust paremaks.
Maamaksutulu saadi 2020. aastal 25 924 tuhat eurot, mis on 0,5 % enam eelarves kavandatust. Kohalikest maksudest
saadi 2020. aastal kavandatust enam nii reklaamimaksu (25,9 %), teede ja tänavate sulgemise maksu (26,1 %) kui ka
parkimistasu (7,3%), seda eelkõige tulenevalt eriolukorrast tingituna majanduslanguse tingimustes koostatud uutest
konservatiivsematest prognoosidest ja nendest lähtuvalt linna lisaeelarvega vähendatud kavandatavatest tuludest.
Tulu asutuste kaupade ja teenuste müügist saadi kokku 79 384 tuhat eurot, mis on 2,8 % vähem kui eelarves kavandatud.
Suurim alatäitmine – 964 tuhat eurot - oli lasteaia kohatasu osas seoses eriolukorras rakendatud kohatasu soodustustega.
Alates 1. septembrist 2020 muutis linn lasteaedades laste kohatasust vabastamise aluseid. Lisaks vähekindlustatud perede
lastele ja alates pere kolmandast lapsest vabastati kohatasust ka hariduslike erivajadustega lapsed ning varasemat kuni
80 %-list soodustuse määra suurendati kõigile soodustuste saajatele 100%-ni. Lisaks vabastati vanemad kohatasu
maksmise kohustusest juhul, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu lasteasutus tervikuna või lasteasutuse rühm
suletakse.
Tegevuskuludeks saadi toetusi kokku 144 436 tuhat eurot, mis on eelarves kavandatust 1,1 % vähem. Põhjuseks on see, et
2020. aastal alustatud projektide kulud kanti osaliselt seoses tegevuskavade täpsustumisega üle 2021. eelarveaastasse,
mistõttu kajastatakse ka projektide elluviimiseks eraldatavad toetused tulude-kulude vastavuse printsiibi alusel 2021. aasta
täitmises.
Muude tegevustulude täitmine oli 1 795 tuhat eurot, mis on 12,2 % enam kui eelarves kavandatud. 2020. aastal saadi
planeeritust enam nii loodusvarade kasutusõiguse tasu, leppetrahve, sunniraha kui ka kindlustushüvitisi.

Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulude täitmiseks kujunes kokku 626 496 tuhat eurot ehk 94,3% eelarves kavandatust. Ca 7 miljoni euro
ulatuses kavandatakse kulusid üle kanda 2021. eelarveaastasse. Ülejäänud kulude alatäitmise osas oli tegemist linna
asutuste prognoositust väiksemate kuludega, mis olid osaliselt tingitud eriolukorra ajal asutuste sulgemisest või nende
piiratud mahus tegevusest.
Linna eelarves tegevuskulude koosseisus planeeritud kulutuste reservide kasutamise täitmine kajastatakse tehingu
majanduslikust sisust lähtudes muudes tegevuskuludes või põhivara soetustes.

Investeerimistegevus
Põhivara soetusteks kavandatud kulutusi tehti 2020. aastal 96 802 tuhande euro võrra eelarves kavandatust vähem.
Mitmete ehitiste valmimine lükkus edasi ja sellest tulenevalt on kavas vastavad kulutused ca 83 miljoni euro ulatuses üle
kanda 2021. eelarveaastasse. Tööde viibimise ja kulutuste ülekandmise põhjuseid on mitmeid: detailplaneeringute ja
kooskõlastuste planeeritust pikemaajaline menetlemine, lisanõuete ja -tingimuste esitamine projekteerimistöödele,
täiendavate uuringute vajadus, ettenägematute tööde lisandumine, COVID-19 pandeemiast tingitud piirangute tõttu tööde
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viibimine jmt. Teede ja tänavate rekonstrueerimistööde valmimistähtajad pikenesid eeskätt seoses ajamahukate
projekteerimistöödega.
2020. aastal valminud haridusvaldkonna objektidest ja töödest olid olulisemad uue lasteaia Tallinna Lasteaed Naksitrallid
ja Tallinna Tondi Põhikooli uue hoone ehitamine. Renoveeriti Tallinna Tõnismäe Reaalkooli fassaad ja Tallinna
Mustamäe Humanitaargümnaasiumi staadion. Paigaldati moodulhooned üheksa koolihoone (Tallinna Pae Gümnaasium,
Lasnamäe Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium,
Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Kivimäe Põhikool, Ehte Humanitaargümnaasium) juurde,
mida linn rendib ruumikitsikuse leevenduseks järgmise viie aasta kestel.
2020. aastal alustati ka mitmete suuremahuliste objektide projekteerimis-, ehitus-, renoveerimis- ja
rekonstrueerimistöödega. Nendest mahukamad projektid on Tallinna Arte Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, Tallinna
Mustjõe Gümnaasiumi ja Tallinna Muusikakooli renoveerimine ning Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone
ehitamine. Alustati Vilde tee 120 staadioni ja 4 lasteaia (Tallinna Liivamäe Lasteaed, Tallinna Lasteaed Rabarüblik,
Tallinna Järveotsa Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill) renoveerimistöödega. Lisaks alustati Tallinna Vindi
Lasteaia, Tallinna Asunduse Lasteaia, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia, Merivälja Lasteaia, Lasteaed Maasikas ja Lasteaed
Kelluke projekteerimistöödega, tööd jätkuvad 2021. aastal.
Kultuuri valdkonnas valmis Tallinna Linnateatri lao- ja tootmishoone Suur-Sõjamäe tänaval ja Salme kultuurikeskuse
osalised renoveerimistööd võimaldamaks Tallinna Linnateatril neid ruume kasutada ajutise mängupaigana teatri Laia tn
hoone rekonstrueerimisel. Alustati Tallinna Botaanikaia palmimaja rekonstrueerimise ja majandushoone ehitusega. 2020.
aastal lõpetati Loomaaia Tiigrioru projekteerimine ning kuulutati välja ehitushange. Tiigriorg valmib eeldatavasti 2022.
aastal II kvartalis. Samuti sõlmiti Kagu-Aasia troopilise vihmametsa ekspositsiooni ehitamiseks Euroopa Liidu
struktuurivahendite projekti "Pilvemets" raames ehitusleping, mille alusel algavad hoone ehitustööd 2021. aasta alguses ja
valmivad 30. juulil 2022. Tallinna Keskraamatukogus alustati ettevalmistustöödega üleminekuks RFID (radio-frequency
identification, raadiosagedustuvastus) tehnoloogial põhineva teavikute tuvastamis- ja kaitsesüsteemile. Alustati ka Salme
Kultuurikeskuse keldrikorruse kohvikuruumide rekonstrueerimise ettevalmistustöödega ning kuulutati välja ka
Linnateateri IX kvartali hoonete rekonstrueerimis- ja ehitushange.
Spordi valdkonnas valmis Pirita Spordikeskuses välihokiväljak ja renoveeriti Võidujooksu jalgpalliväljak. Alustati
Tallinna Spordihalli projekteerimisega kergejõustikuhalli renoveerimiseks koos juurdeehitusega. Lisaks erinevatele
jõulinnakutele ja palliplatsidele, mis rajati linnaosadesse, korrastati ka Kristiine Sportmängude Maja välikorvpallikeskus.
Sotsiaalvaldkonnas valmisid Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Lõime tn 31a hoone ning Käo Tugikeskuse Maleva
keskuse (Maleva tn 16) ja Pae keskuse hoonete (Võidujooksu 18) renoveerimistööd. Alustati Iru Hooldekodu
õenduskodu, Tallinna Lastekodu Mustamäe maja (Sõpruse pst 248) ja Pähkli peremajade (Pähkli tn 15) ning Haabersti
Päevakeskuse (Õismäe tee 24) renoveerimistöödega. Alustati ka Lasnamäe Sotsiaalkeskuse (Killustiku tn 16)
projekteerimistöödega, mis valmivad 2021. aasta jaanuaris. Jätkusid 2019. aastal alustatud Tallinna Vaimse Tervise
keskuse (Mai tn 23) hoone renoveerimise projekteerimistööd, mis lõpetatakse hiljemalt 2021. aasta I kvartalis, misjärel
kuulutatakse välja ka ehitushange.
Linnamajanduse valdkonnas valmis Sõpruse pst 5 sotsiaalmaja renoveerimine ja lisaks oli üheks olulisemaks
investeeringuks Maleva tn 18 Seenioride Maja ehitus. Alustati Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja (Kari tn 13), sh
on ka Tallinna Kopli Huvikooli uued ruumid, ehitustöödega.
Heakorra valdkonnas valmis Merimetsa terviserada ja puhkeala korrastamine ning Katariina kai reisijate slipi
projekteerimine ja rajamine. Alustati Siselinna kalmistu tavandihoone ehitustöödega, mis valmivad 2021. aasta mais.
Alustati Kopli Kase pargi rekonstrueerimistöödega. Rajati ja rekonstrueeriti mänguväljakuid, millest suurimad olid
Tammsaare pargi mänguväljak ja Stroomi ranna peremänguväljak. Teostati Vabaõhumuuseumi tee 63 koerte
jalutusväljaku rajamine ning lõpetati koerte jalutusväljakute korrastamine aadressidel Vormsi tn 5 ja Kolde pst 92.
Teede ja tänavate valdkonna tähtsamatest objektidest alustati 2020. aastal ettevalmistustöödega Mustakivi tee läbimurde,
Rävala puiestee ühistranspordi läbimurde ning Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee rajamiseks, samuti
Peterburi tee rekonstrueerimiseks. Muudest objektidest alustati J. Poska tn (Vesivärava tn – Narva mnt) ja Rannamõisa tee
I etapi rekonstrueerimisega, lõpetati Valdeku tn (Vabaduse pst – Pärnu mnt) ja L. Koidu tn (Paldiski mnt – Endla tn)
rekonstrueerimistööd ning rekonstrueeriti Tedre tn (Sõpruse pst – Mooni tn), Tähetorni tn (Paldiski mnt – Kadaka pst),
Viljandi mnt (Liivametsa tee – Pärnu mnt), Raja tänav (Akadeemia tee – Raja tn 15) ja Mäepealse tn (Raja tn – Mäepealse
5). Riigieelarvest eraldatud juhtumipõhise toetuse abil rekonstrueeriti Viljandi mnt lõigus Liivametsa tee – Pärnu mnt.
Pirita teele rajati linnast väljuvale suunale eraldiseisev bussirada. Rekonstrueeriti Varraku tn ja Kõrkja tee sillad. Euroopa
Regionaalarengu Fondi (ERF) toel rajati Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav 4 m laiune
kergliiklustee pikkusega 2,1 km lõigus Tehnika tn kuni J. Poska tn. Rajati Hooldekodu tee kergliiklustee ning teostati
Kakumäe tee (Soolahe tee – poolsaare tipp) kergliiklustee asfalteerimine. Ühtekuuluvusfondi toel alustati põhitänavate
välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapi projekti raames valgustuse rekonstrueerimist Kadaka teel, Kadaka pst-l, Narva
mnt-l, Pirita teel, Ehitajate teel, A. H. Tammsaare teel, Paldiski mnt-l ja Sõle tänaval.
Põhivara soetamiseks saadi 2020. aastal sihtfinantseerimist planeeritud 34 476 tuhandest eurost 14 732 eurot ehk 42,7%.
Suurim alatäitmine on seotud riigi 2020. a lisaeelarvega COVID-19 eriolukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks
määratud investeerimistoetuste kasutamisega. Tallinna linnale eraldatud 17 380 tuhandest eurost on 2020. aastal kasutatud
126

1 467 tuhat eurot. Toetust saab riigihalduse ministri 15.05.2020 määrusega nr 19 kinnitatud korra alusel kasutada kuni
2021. aasta 31. detsembrini, viies lõpule kõik eelnimetaud ministri käskkirjadega kinnitatud investeeringud.
Linnaeelarvest põhivara soetusteks antavaks sihtfinantseerimiseks oli 2020. aastal planeeritud 4 644 tuhat eurot ning
täitmiseks kujunes 1 772 tuhat eurot ehk 38%. Alatäitmine on peamiselt põhjustatud asjaolust, et Kalevi Keskstaadioni
2020. aastasse planeeritud rekonstrueerimistööd summas 1 791 tuhat eurot lükkusid edasi 2021. aastasse.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 2020 korraldusele nr 996-k ning 9. detsembri 2020 korraldusele nr 1334
andis Tallinna linn 2020. aastal Aktsiaselts Tallinna Linnatranspordile gaasibusside ostu ning sellega seotud taristu
investeeringute finantseerimiseks laenu 32 000 tuhat eurot.
Laenude tagasimaksetes kajastub lisaks Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla laenu tagasimaksele summas 1 044 tuhat
eurot ka Tallinna Kiirabi laenu tagasimakse summas 13 tuhat eurot.
Tulu põhivara müügist saadi 2020. aastal 4 342 tuhat eurot, mis on 2 684 tuhat eurot eelarves kavandatust enam, millest
1 944 tuhat eurot on seotud finantsarvestuses kajastatud rendilepingu ümberklassifitseerimisega müügitagasirenditehinguks.
Eelarve täitmise aruande kirjel „Osaluste müük“ on kajastatud Mittetulundusühingu Keskkonnateenused lõpetamisega
saadud likvideerimisjaotis. Tallinna linna osalemine Mittetulundusühingus Keskkonnateenused lõpetati vastavalt Tallinna
Linnavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusele nr 139.
Linna finantstulud moodustasid 2020. aastal 11 454 tuhat eurot, mis on 108 tuhat eurot ehk 1% kavandatust enam.
Linna finantskulud jäid 2020. aastal 2 770 tuhande euro võrra eelarves kavandatust väiksemaks tulenevalt jätkuvalt
madalatest baasintressidest.

Finantseerimistegevus
Investeerimistegevuse finantseerimiseks võttis linn 2020. aastal kokku laenu 70 miljonit eurot, sh 35 miljonit eurot 2019.
aastaks kavandatud, kuid välja võtmata jäänud laen. Lisaks kajastub kohustustes linna laen Tallinna Kiirabile
kiirabiautode ja meditsiiniseadmete soetamiseks 406 tuhat eurot.
Linna laenude ja võlakirjade tagasimakseid tehti eelarves kavandatud mahus 20 238 tuhat eurot.

Likviidsed varad
2020. aasta eelarves kavandati likviidsete varade vähenemist kokku 49 257 tuhande euro võrra. Eelarve täitmise
tulemusena aga likviidsed varad suurenesid 77 408 tuhande euro võrra. Likviidsete varade muutuse taolist kujunemist
mõjutasid enim eelarves kavandatust väiksemad põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulutused kokku 140 237 tuhat
eurot, millest ca 90miljonit eurot moodustavad 2020. aastal lõpetamata projektide ja investeeringuobjektide kulutused,
mis on kavandatud üle kanda 2021. eelarveaastasse.
Eelarve täitmise aruandes ja konsolideerimata tulemiaruandes esitatud arvnäitajate vahed on esitatud järgmises tabelis.
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Tabel 40. Vahed eelarve täitmise aruande (punkt 2.5) ja konsolideerimata tulemiaruande (punkt 2.6 lisa 29) vahel
Eelarve
täitmise
aruanne
Tegevustulud (+)
Põhitegevuse tulud
Põhivara müük
Saadav sihtfinantseerimine
Tegevuskulud (-)
Põhitegevuse kulud

774 868
755 794

640 075
626 496

11 807
1 772

Finantstulud (+)

11 454

Dividendid
Muud tulud

11 340
114

Põhivara soetus (-)

Laenude tagasimaksed (+)
Tulem

Vahe

774 244

4 342
14 732

Põhivara käibemaks
Antav sihtfinantseerimine

Finantskulud (-)
Intressikulu
Muud finantskulud

Tulemiaruanne

682 513

12 976

4 372
4 333
39

4 378

107 180

0

1 056

0

35 751

100 329

Selgitused vahede kohta

624 sh sisekäive
sh mitterahalised tehingud
sellest müüdava vara
jääkväärtus

3 375
-2 751

-42 438 sh sisekäive
sh mitterahalised tehingud
sellest põhivara
amortisatsioon ja
allahindlus

3 375
-45 813

-1 522 sh mitterahalised tehingud
sh kahjum osaluste
ümberhindamisest

-1 522

-6 sh mitterahalised tehingud

-6

107 180 sh põhivara rahaline soetus
ps mitterahalised põhivara
soetused
1 056
-64 578 sh mitterahalised tehingud
sh põhivara rahaline soetus
ps mitterahalised põhivara
soetused
sh laenude tagasimaksed

2 733

-43 683

-1 522

107 180
2 246
1 056
43 792
-107 180
-2 246
1 056
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3.

Vandeaudiitori aruanne

129

130

131
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4.

Allkirjad majandusaasta aruandele

Tallinna Linnavalitsus on koostanud Tallinna linna 31. detsembril 2020. aastal lõppenud majandusaasta aruande, mis
koosneb tegevusaruandest, grupi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest (sh linna eelarve täitmise
aastaaruanne) ja vandeaudiitori aruandest.
Tallinna Linnavolikogu on majandusaasta aruande kinnitanud ning Riigi Tugiteenuste Keskusele esitamiseks heaks
kiitnud.
Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2021 otsus nr 85.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik

(allkirjastatud digitaalselt)

Tallinna Linnavolikogu esimees

Mihhail Kõlvart
Linnapea
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