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1. ÜLEVAADE LINNA 2018. AASTA EELARVEST
1.1

Üldine majanduskeskkond

2017. aastal on Eesti majanduskasv võrreldes eelnevate perioodidega veidi kiirenenud ning
väljavaated tuleviku majanduskasvu näitajate osas on muutunud positiivsemaks. Kui
eelnevatel aastatel kasvas Eesti majandus aasta baasil alla 2%, siis 2017. aasta II kvartalis oli
SKP kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes juba 5,7%. Rahandusministeeriumi
sügisese majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus 2017. aastal 4,3% ning Euroopa
Komisjoni hinnangul 4,4%, mis on oluliselt kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine näitaja.
Euroopa Komisjoni hinnangul on Eesti tugeva majanduskasvu põhjuseks suurenenud
investeeringud ja kasvav välisnõudlus. Selline kasvutempo on edasiste prognooside kohaselt
siiski erandlik ning 2018. aastaks ja 2019. aastaks prognoositakse majanduskasvuks vastavalt
3,2% ja 2,8%, kuid senise välisnõudluse ja investeeringute asemel saab peamiseks kasvu
veduriks sisetarbimine. 2018. aastal jõustuvad üksikisiku tulumaksu muudatused toovad
eeldatavalt kaasa mõningase eratarbimise suurenemise, lisaks mõjutavad järgmistel aastatel
Eesti eelarvepositsiooni ka mitmed teised kavandatavad maksumuudatused, eelkõige
planeeritavad aktsiisitõusud ning ettevõtte tulumaksu muudatused. 2018. aastaks prognoosib
Rahandusministeerium Eesti majanduskasvuks 3,3%.
Lisaks üldisele majanduskasvule mõjutab Tallinna linna ka linnaelanike, eelkõige
maksumaksjate, arvu muutus. 2017. aasta 1. novembri seisuga elas Tallinnas
rahvastikuregistri andmetel 448 tuhat inimest, aasta algusest on linna elanikkond kasvanud
4,4 tuhande inimese võrra, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes aga 2,9 tuhande inimese
võrra. Kuna Tallinnasse ümberasujatest on enamus tööealised, on eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes tulu saanud isikute arv kasvanud 2,6 tuhande inimese võrra. Samas toob
linna ja selle lähipiirkonna elanikkonna kiire kasv kaasa ka täiendava vajaduse
investeeringuteks linnakeskkonda ning kulutuste kasvu tulenevalt kasvavast nõudlusest
avalikele teenustele ja sotsiaaltoetustele.

1.2

Eelarve üldnäitajad

Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2018. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute
kogumahuks 683 010 614 €, mis on 6 459 676 € ehk 1% enam kui 2017. aasta täpsustatud
eelarves kavandatud.
Linnaeelarve üheks olulisemaks alusdokumendiks on linna eelarvestrateegia. Tallinna
eelarvestrateegias aastateks 2018-2021 on sätestatud linna peamisteks eelarvepoliitilisteks
eesmärkideks:
• tagada linna eelarve positiivne tegevustulem vähemalt mahus, mis katab võlakohustuste
põhiosa tagasimaksed ja intressikulu;
• hoida likviidsust tasemel, mis tagab katte vähemalt linna kahe nädala kulutustele;
• hoida põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu.
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Linna eelarvepoliitilised eesmärgid lähtuvad eeldusest, et linna finantshaldus peab olema
usaldusväärne, seadustest ja linna õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastav ning linna
eelarvepoliitika jätkusuutlik ning tõhus.
2018. aasta eelarve tegevustulemiks kujuneb kavandatu kohaselt 71,4 miljonit €, laenude
teenindamise kuludeks on 2018. aastal kavandatud 22,5 miljonit € (sealhulgas 4 miljonit €
intressikuludeks ja 18,5 miljonit € linna laenude ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks).
2018. aasta likviidsuspuhvriks on kavandatud 30 miljonit €, mis on piisav varu linna kahe
nädala kulutuste katmiseks.
Lisaks sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) nõude, mille
kohaselt peab omavalitsusüksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus
olema aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. Eelarve eelnõu kohaselt kujuneb linna
põhitegevuse tulemiks 2018. aastal 68,2 miljonit €. Põhitegevuse tulud kasvavad 5,9% ning
põhitegevuse kulud ca 5%.
Välisrahastusega investeerimisprojektide omafinantseeringu tagamiseks ning linna
investeeringute finantseerimiseks kavandab linn 2018. aastal võõrkapitali kaasata kuni 30
miljonit €, mille tulemusena kasvab linna arvestuslik netovõlakoormus 2018. aasta lõpuks
39%-ni (2017. aasta oodatav näitaja on 37%). Linna arvestusüksuse netovõlakoormus jääb
2018. aasta arvestuses tasemele 37% (2017. aasta oodatav näitaja 35%). Seega jäävad nii
linna kui ka linna arvestusüksuse netovõlakoormuse tasemed seadusega lubatud 60% piiresse.
Eelarve andmed 2016. – 2018. aasta kohta kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse § 22 järgi nõutud detailsuses ning võrdlus eelarvestrateegiaga on esitatud eelarve
seletuskirja lisas.
Tulud
Linna 2018. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 648 081 682 €. Tuludest moodustavad
maksutulud 67,5%, sh riiklikud maksud 65,7% ja kohalikud maksud 1,8%.
Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 400 100 000 €, maamaks
25 730 000 €, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 76 128 309 €, riigilt ja
muudelt institutsioonidelt saadavad toetused 93 199 352 €, saadav välisrahastus 28 518 004 €
ja erapartnerite poolt välisprojektide kaasfinantseerimine 1 781 553 €.
Tulumaksu kasvuks võrreldes 2017. aasta täpsustatud eelarvega on kavandatud 9,2%.
Tulumaksu olulisemateks kasvuteguriteks järgmisel aastal on keskmise palga ning tulu saajate
arvu kasv. Eeldatavalt kasvab 2018. aastal tulusaajate arv enam kui kahe tuhande inimese
võrra ning keskmine deklareeritud brutotulu ühe tulu saaja kohta keskmiselt 5-7%. Lisaks
mõjutab 2018. aasta tulumaksu laekumist kohalikele omavalitsustele eraldatava
tulumaksumäära kavandatav tõus 11,6%-lt 11,84%-le.
Maamaksutulu
võrreldes
käesoleva
aastaga
väheneb
3,9%
seoses
maade
munitsipaliseerimisega. Erinevalt reformimata riigimaast on munitsipaliseeritud maa
maksuvaba.
Kohalike maksude osatähtsus linna tuludes on jätkuvalt madal, moodustades vaid 1,8%
eelarve tulude kogumahust. Tulu kohalikest maksudest kavandatakse 2018. aastal kokku
summas 11 665 000 €, millest üle poole moodustab parkimistasu. Võrreldes käesoleva aastaga
suureneb tulu kohalikest maksudest seoses reklaamimaksu ning teede ja tänavate sulgemise
maksu kasvuga.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2018. aastal 76 128 309 € ehk 11,7% eelarve
tulude mahust. 2017. aastaga võrreldes kasvab tulu kaupade ja teenuste müügist 0,8%. Tulu
haridusalasest tegevusest väheneb kokku 8,9% eeskätt seoses munitsipaallasteaedades
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toidukulu katmisega linna poolt kinnitatud piirmäära ulatuses (sh vähenevad omatulud
toidutasu võrra summas 5,1 mln €). Tulu keskkonnaalasest tegevusest kasvab põhiliselt
tulenevalt Tallinna Jäätmekeskuse tegevuse laienemisest ning korraldatud jäätmeveo uute
piirkondade lisandumisest Haaberstis, Kristiines ja Mustamäel.
2018. aastal on kavandatud linnavara müügist kokku 2 824 616 €. Oodatav dividenditulu
linna osalusega aktsiaseltsidelt (s.o AS Tallinna Vesi ja AS Tallinna Soojus) moodustab
7 260 000 €. 2017. aastal alandas AS Tallinna Vesi dividende seoses käimasoleva
Konkurentsiameti kohtuvaidlusega. Kuna nimetatud kohtuvaidlus on pooleli, siis ei prognoosi
Tallinna linn ka 2018. aastal AS-ist Tallinna Vesi saadavate dividendide suurenemist.
Saadavatest toetustest moodustavad eraldised riigilt ja muudelt institutsioonidelt
93 199 352 €, välisrahastus 28 518 004 € ning erapartneritelt saadav välisprojektide
kaasfinantseering 1 781 553 €. Riigieelarvelised vahendid kasvavad põhiliselt seoses
õpetajate palkade kasvuga ning toetusfondist eraldatavate vahenditega jäätmehoolduse kulude
osaliseks katmiseks. Välisrahastus kasvab seoses Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi
rahastusega, mille arvelt viiakse ellu põhiliselt teede ja tänavate rekonstrueerimise,
kergliiklusteede ehitamise ning koolieelsete lasteasutuste rekonstrueerimise projekte.
Välisprojektide kaasfinantseeringust moodustab enamuse AS-i Tallinna Sadam osalus Reidi
tee ehitamisel.
Muude tulude, s.o trahvitulud, lõivud, loodusvarade kasutustasu, finantstulu jms osatähtsus
moodustab eelarve tuludest kokku alla 1%.
Kulutused
Tallinna linna 2018. aasta tegevuskuludeks on kavandatud 549 100 526 €, mis on 6% enam
kui 2017. aasta täpsustatud eelarves.
Tegevuskuludest (s.o linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavad kulud) on suurima
osakaaluga haridusvaldkonna kulud 32%, järgnevad linnatranspordi kulud 17% ja
sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 10%.
Enamus linna tegevuskuludest (s.o 70%) kaetakse linnakassa tulude arvelt. Linna asutuste
omatulude arvelt kaetakse kulusid 14% ulatuses. Ülejäänud osa moodustavad tegevuskulud,
mis kaetakse riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate sihtotstarbeliste toetuste ning
välisrahastuse arvelt (s.o 16%), millest omakorda enamuse moodustavad üldhariduskoolide
õpetajate töötasud ning riiklik toimetulekutoetus.
Investeerimistegevuseks on 2018. aasta eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku
114 743 068 €. Enamus investeeringutest kaetakse linnakassa vahendite arvelt (s.o 71%).
Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 23%, riigieelarve eraldised 4% ning
muud sihtotstarbelised eraldised 2%.
Ülevaade olulisematest tegevustest linna tegevusvaldkondade lõikes
Järgnevalt on esitatud ülevaade Tallinna arengukavas 2014-2020 ja muudes linna
arengudokumentides
kajastatud
eesmärkide
täitmiseks
eelseisval
eelarveaastal
kavandatavatest tegevustest.
Haridusvaldkonnas on jätkuvalt prioriteediks lasteaedade ja koolide võrgu korrastamine ning
haridusasutuste hoonete renoveerimine ja kaasajastamine.
Linna haridusasutuste tegevuskulude kasvust moodustavad suure osa linna eelarvest palka
saavate õpetajate ja juhtide kavandatavad palgatõusud ja tasuta koolitoidu võimaldamine
gümnasistidele alates 1. septembrist 2017, mis on 2018. aasta eelarves planeeritud kogu aasta
mahus. Täiendavad vahendid on planeeritud linnaeelarvest palka saavate üldhariduskoolide
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õpetajate ja tugispetsialistide palgatõusuks 1050 €-lt 1150 €-le ning sekretäride ja
päevavalvur/riidehoidjate palgavahendite kasvuks alates 1. jaanuarist 2018. Toidukulude
katmiseks lasteaedades keskmiselt 21 000 lapsele linna kehtestatud piirmäära ulatuses on
2018. aasta eelarvesse kavandatud 5,1 miljonit €. Täiendavad vahendid nähakse ette eesti
keele õppe mahu suurendamiseks vene õppekeelega lasteaiarühmades, ühe tasuta huviringi
võimaldamiseks lastele üldhariduskoolides ning Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks
koolide ja lasteaedade laste laulupäevaga.
Hariduse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 29 075 786 €.
Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks ja soetusteks kavandatakse 9 765 786 €.
Välisrahastuse toel parandatakse Sitsi Lasteaia ja Tallinna Männikäbi Lasteaia hoonete
energiatõhusust ning alustatakse Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimisega 12-rühmaliseks
lasteaiaks. 2018. aasta sügiseks valmib Pirita Kose Lasteaia uus hoone, kus tänasest
4-rühmalisest lasteaiast saab 8-rühmaline lasteaed koos piirkonna loodusõppekeskusega. Eesti
Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks viiakse lõpule lasteaedade 100 mänguväljaku projekt,
mille raames paigaldatakse lasteaedade juurde uusi mänguatraktsioone. Lasteaedade
välisvalgustuse rajamiseks ja parendusteks ning krundisiseste teede ja parkimisplatside
rajamiseks ja korrastamiseks nähakse ette 400 000 €. Muudeks lasteaedade remonttöödeks ja
soetusteks kavandatakse kokku 2 000 000 €.
Põhikoolide ja gümnaasiumide remonttöödeks ning soetusteks on kavandatud 17 960 000 €.
2018. aastal lõpetakse Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi tervikrenoveerimine, mille käigus
uuendatakse kooli õpikeskkond, rajatakse uus ja kaasaegne spordikompleks ning täiendavad
ruumid Tallinna Nõmme Noortemaja tegevuse laiendamiseks. Valmib Tallinna Prantsuse
Lütseumi võimlahoone ning Tallinna Pae Gümnaasiumi juurdeehitus, mille käigus saab kool
juurde täiendavad õpperuumid seoses õpilaste arvu kasvu ja keelekümblusprogrammi
laialdasema kasutamisega. Renoveeritakse ka Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli
hoone. Alustatakse Tondi Põhikooli uue kaasaegse hoone projekteerimistöödega ja Tallinna
Saksa Gümnaasiumi hoone tervikrenoveerimisega. Sportimistingimuste parandamiseks
koolide juures on kavas uuendada spordiväljakuid ja luua ca 30 kooli juurde jalgrattaparklad.
Muudeks koolide remonttöödeks ja soetusteks on kavandatud kokku 1 500 000 €.
Huvikoolide remondiks ja soetusteks on ette nähtud 1 350 000 €, sh Tallinna Huvikeskus
"Kullo" renoveerimise (sh Kristiine kontserdisaali ehituse), Tallinna Muusikakooli Narva mnt
28 hoone renoveerimise ja Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja projekteerimise (Kari
tn 13) alustamiseks. Huvikoolide muudeks remonttöödeks ja soetusteks on kavandatud kokku
250 000 €.
Kultuurivaldkonnas tagatakse jätkuvalt linna kultuurielu mitmekesisus ning linnakodanikele
kvaliteetse kultuuriteenuse pakkumine. Läbi aasta toimuvad Eesti Vabariigi 100.
iseseisvumise aastapäeva tähistamisega seotud üritused. Suuremaks neist on Tallinna
koostööprojektid Riia ja Vilniuse linnaga, kui korraldatakse näituste vahetus linnade
peaväljakutel ning pealinnade orkestrite kontserttuur Tallinnas, Riias ja Vilniuses.
Tähistatakse Tallinna Linnamuuseumi 80 aasta juubelit ning A. H. Tammsaare
140. sünniaastapäeva. Jätkatakse ka kultuurimälestiste restaureerimise toetamist. Toetused on
ette nähtud EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudusele Kaarli kiriku ja MPEÕ Kiriku
Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani) Kogudusele Tallinna Kaasani kiriku
restaureerimistööde toetamiseks. 1. jaanuarist 2018 on kavandatud linna kultuuriasutuste
töötajate palgavahendite kasvuks 1 135 884 €, sealjuures tagatakse kõrgharidusega
kultuuritöötajate miinimumtöötasu kasv täistööaja korral 942 €-lt 1 150 €-le.
Kultuurivaldkonna investeeringuteks kavandatakse 8 636 234 €. Välisrahastuse toel teostakse
Tallinna Loomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute kompleksi ehitus 100 euroopa naaritsale
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ning sisustatakse DNA uuringute labor mööbli ja seadmetega. Jätkub Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse projektikonkursi positiivse eelotsuse saanud Tallinna Loomaaia projekti
„Pilvemets“ põhitaotluse koostamine eesmärgiga suurendada loomaaia külastatavust
madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni rajamise. Jätkatakse
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja rekonstrueerimistöödega põlvkondade majaks. Koostöös
riigiga alustatakse Tallinna Linnateatri kvartali väljaehitamist Laia ja Aida tänava vahelisel
alal koos Põrgulava laienduse I etapiga. Alustatakse Tallinna Botaanikaaia ühe suurema
kollektsiooniala,
alpinaariumi,
projekteerimisega.
Jätkatakse
Mustpeade
Maja
restaureerimistöödega ja Vene Kultuurikeskuse remonttöödega, teostatakse remonttöid
Tallinna Keskraamatukogu erinevates filiaalides, rajatakse Tondi sõjakooli memoriaal ja
Voldemar Lenderi mälestusmärk ning teostatakse remonttöid ja soetusi muudes kultuuri
valdkonna asutustes. Lisaks toetatakse Tallinna Lauluväljaku renoveerimistöid.
Spordivaldkonnas on põhieesmärgiks linna elanikkonna harrastus- ja saavutusspordiga
tegelemise võimaluste laiendamine. Jätkatakse sportimisvõimaluste pakkumist ja uute loomist
ning laste ja noorte sporditegevuse toetamist. Jätkuvalt toetatakse eraspordibaase, erinevaid
spordiprojekte ja –ühendusi ning spordikalendris kindla koha leidnud rahvusvahelisi
spordivõistlusi, mis tutvustavad ja rikastavad Tallinna spordielu ning võimaldavad Tallinnal
olla spordielu keskpunktiks. Tähelepanu pööratakse terviseliikumisele, toetades võistlussarja
„Tallinn liigub!“ ja noorsportlaste terviseuuringuid. 1. jaanuarist on kavas linna spordiasutuste
töötajate töötasu ühtlustamine (palgavahendite arvestuslik kasv kokku 5%).
Spordi ja vaba aja valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse 3 081 000 €. Jätkatakse
Lasnamäe Sportmängude Maja (M. Härma tn 14) spordiväljakute (sh jalgpalliväljaku, 3
korvpalliväljaku, jooksusirge koos kaugushüppekastidega ning talveperioodiks 400 m
kunstkülmetusega uisuraja) rajamisega. Kavas on lõpetada Koidu, Kivila ja Vilde tee 69
spordiparkide ehitustööd ja alustada Põhja-Tallinna ning Nõmme spordiparkide rajamisega
ning viia läbi ideekonkurss Lastestaadioni spordipargi projekteerimiseks. Kristiine ja
Mustamäe linnaosadesse rajatakse jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli väliväljakud. Lisaks
teostatakse spordi- ja vaba aja valdkonna asutuste muid remonttöid.
Noorsootöö valdkonnas pakutakse pidevalt arenevate noorsootööasutuste kaudu noortele
mitmekesiseid teenuseid ja programme, sh mobiilne noorsootöö, hõivamata ja töötutele
noortele mõeldud teenused, ülelinnalised vaba aja programmid ja virtuaalne noorsootöö. Läbi
mitteformaalse õppetegevuse toetatakse noorte omaalgatust, tööturule sisenemist, loovust,
osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust ning ülelinnaliste ürituste korraldamist.
Jätkatakse tegevusi, mis tagavad noortele mõeldud info ja nõustamise atraktiivsuse ning
parema kättesaadavuse, näiteks infoüritused, koostöö koolidega, interaktiivse kodulehe
arendus, sotsiaal- ja muu meedia aktiivne kasutamine teavitustöös. Toetatakse noortelaagrite
ja Sihtasutuse Õpilasmalev tegevust. Noortele pakutakse võimalusi osaleda ja kaasa rääkida
linnaelus, toetades noortevolikogu ja noortenõukogu tegevust. 2018. aasta 1. jaanuarist on
kavas ka linna noorsootöötajate palga alammääraks kehtestada 900 €.
Sotsiaalhoolekande valdkonna peamiseks eesmärgiks on tagada erinevate linnaelanike
gruppide sotsiaalne toimetulek. 2018. aastal suurendatakse eakate pensionilisa määra seniselt
76,70 eurolt 100 eurole aastas. Euroopa Regionaalfondi meetme abil osutatakse suurendatud
mahus eluaseme kohandamise teenust. Tallinnas ja Viimsis luuakse Euroopa Sotsiaalfondi
rahastusega ööpäevaringse intervallhoiuteenuse kohad raske ja sügava vaimu- ning
liitpuudega täisealistele isikutele võimaldamaks teenuse kasutajate vanematel osaleda
tööturul. Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab Tallinna linna puuetega inimeste transpordi
infosüsteemi PIT2 loomist, süsteem võimaldab rakendada uusi innovaatilisi lahendusi
sotsiaalteenuste tõhusamaks korraldamiseks. Eakate hoolekandes suurendatakse
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omastehooldaja asendusteenuse mahtu seoses suure nõudlusega teenuse järele, samuti
suurendatakse sotsiaalvalve teenuse mahtu seoses uute klientide lisandumisega ning
vajadusega soetada juurde vastavaid seadmeid. Tallinna Lastekodule nähakse ette vahendid
väga raske diagnoosiga lastele turvakodu toa loomiseks ning Tallinna Laste Turvakodule
täiendavad vahendid 4-kohalise spetsialiseeritud üksuse loomiseks väärkoheldud ja muu
keerulise taustaga lastele. Muude kriisirühmade hoolekandes suurendatakse sotsiaalselt
tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenuste ja kodutute öömaja- ja varjupaigateenuste
mahtu. Alates 1. jaanuarist on kavas ka linna sotsiaalhoolekandeasutuste töötajate palkade
korrigeerimiseks arvestuslikult 10%.
Sotsiaalhoolekande valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 3 529 481 €.
Jätkatakse Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tn 31 tugikodu rajamist, lisaks
renoveeritakse asutuse samal aadressil asuv kahekordne hoone ja Peterburi mnt 11 asuvad
ruumid. 2018. aastal saab Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus uued remonditud ruumid aadressil
Sõle tn 61a. Valmib Iru Hooldekodu uue korpuse (õenduskodu) ehitusprojekt ja alustatakse
Käo Tugikeskuse Maleva keskuse tervikrenoveerimise projekteerimisega.
Tervishoiu valdkonnas tegeletakse uue linnahaigla funktsionaalse arengukava koostamisega
ning laiendatakse Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu tegevust uue üksuse
avamisega Mustamäel AS Lääne-Tallinna Mustamäe Tervisekeskuses 2018. aasta alguses.
Ettevõtlusvaldkonna tegevuse eesmärkideks on ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, ettevõtete
konkurentsivõime ja tööhõive parandamine Tallinnas. Järgmise aasta märksõnaks ettevõtluse
arendamises on innovatsioon: planeeritakse rohkem üritusi innovatsiooniprogrammi raames
ning senisest suuremahulisema innovatsioonipäeva läbiviimist. Turismi arendamises
keskendutakse Tallinna kui konverentsiturismi sihtkoha turundamisele, linna külastajatele
Tallinna ajaloo- ja kultuuripärandi tutvustamisele ning Tallinna kui atraktiivse turismikoha
imago kujundamisele. 2018. aastal viiakse läbi Tallinna väliskülastajate uuringu I etapp.
Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatori toetuse suurendamisega 2018. aastal toetatakse
suurfoorumi MELT läbiviimist ning Eesti moe- ja elustiilidisainerite osalemist näitus-messil
Berliinis. Jätkuvalt toetatakse kohaliku restorani- ja toidukultuuri elavdamiseks Tallinna
Restoranide Nädala läbiviimist. Toetatakse Tallinna Teadusparki TEHNOPOL seoses
vajadusega arendada rohetehnoloogiate valdkonda. Kuna Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri
täisliige ning ettevõtluse edendamise eesmärgil loodi 2017. aastal Eestisse Euroopa
Kosmoseagentuuri äriinkubaator, panustab Tallinna linn Tallinna Teaduspargi TEHNOPOL
kaudu kahe kosmosevaldkonna ettevõtte toodete ja teenuste prototüüpimist. 2018. aastal
nähakse ette ka toetus MTÜ-le Eesti Kulinaaria Instituut eesmärgiga toetada Tallinna kokkade
osalemist rahvusvahelistel võistlustel ja elavdada kohalikku restoranikultuuri. Toetus MTÜ-le
Eesti Käsitöö Liit on mõeldud uute käsitöötoodete turuletoomiseks koostöös kunsti- ja disaini
õpetavate kõrgkoolide ja käsitööettevõtetega. Toetamaks uuenduslike ideede teket ja
elluviimist jätkatakse 2018. aastal koostöös MTÜ-ga Prototron Tallinnaga seotud parimate
ideede elluviimist.
Linnamajanduse valdkonnas alustatakse uue toetuse liigina linna territooriumil asuvate
kortermajade ohutuse tagamiseks korteriühistutele toetuse eraldamist enne 1993. aastat
ehitatud ja kasutusse võetud kolme või enama korteriga elamute rõdude ehitustehnilise
ekspertiisi teostamiseks. Jätkub ka linnale kuuluvate elamute, sotsiaalmajade ning äri- ja
haldushoonete ehituse ja haldamise koondamine Linnavaraametisse, mis võimaldab
suurendada linna kui tellija ehitusalast kompetentsi ja tõsta linna ehitusprojektide kvaliteeti.
Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku 5 103 000 €. Jätkatakse
Paagi tn 10 asuva ühiselamu tüüpi elamu renoveerimist ning alustatakse Sõpruse pst 5 hoone
renoveerimistöödega. Koostatakse Maleva tn 18 sotsiaalelamu eskiis- ja ehitusprojekt.
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Muudeks linnamajanduse valdkonna remonttöödeks ja soetusteks kavandatakse 550 000 € (sh
Erika tn 13 ning Hooldekodu tee 15 ja 23 hoonete fassaadide osaline renoveerimine). Linn
toetab jätkuvalt ka Tallinna Linnahalli ülalpidamist ja hoone rekonstrueerimise
ettevalmistamist.
Keskkonnakaitse valdkonnas on endiselt oluliseks sihiks rohelise pealinna tiitli saavutamise
kriteeriumite täitmiseks vajalike tegevuste läbiviimine. Tallinna Linnavalitsus on heaks
kiitnud Tallinna linna kandideerimise 2020. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile.
Teostatakse uuringuid ja seireid ning keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusi ja
projekte, mis on suunatud linnalooduse seisundi parandamisele.
Linnatranspordi valdkonnas jätkatakse Tallinna elanikele, kõigile Eesti õpilastele ning 65aastastele ja vanematele isikutele tasuta ühistranspordi kasutamise võimaldamist. Samuti on
ette nähtud vahendid Tallinna linna elanikuks registreeritud isikutele tasuta sõidu
võimaldamiseks elektrirongide esimeses (Tallinna) sõidutsoonis kuni 2018. aasta lõpuni.
Ühistranspordi innovatiivsuse tagamiseks alustatakse uusi välisrahastusega projekte „ETICKETING – Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide ristkasutuse loomine“ ja
„SUMBA – jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades“. Jätkatakse
koostööprojekti Tallinna Tehnikaülikooliga „Liinivõrgu optimeerimine“, mis võimaldab välja
töötada Tallinna ühistranspordisüsteemi liinimuudatused muutmaks ühistransport veelgi
kättesaadavamaks ning parendada inimeste töö- ja elukohtade vahelisi ühendusi.
Koostöös AS-iga Viru Keskus uuendatakse Viru keskuse autobussiterminal. Jätkatakse
ühistranspordipeatustesse reaalajainfotabloode paigaldamist. Tallinna Linnatranspordi
Aktsiaseltsile antakse 14 trammi rekonstrueerimise lõpule viimiseks 2 443 200 €
sihtotstarbelist toetust.
Teede ja tänavate valdkonnas pööratakse enam tähelepanu väiksemate tänavate puhastusele ja
teeäärse haljastuse hooldusele. Jätkuvalt tagatakse linna kõigi ca 58 000 valgusti
normaalrežiimil töötamine. Liiklejate ohutuse tagamiseks vahetatakse välja ca 200
amortiseerunud tänavavalgustusmasti. Jätkatakse ka kvartalisiseste teede remonttöödega
linnaosades, mille kulud on kavandatud tuginedes teede seisundi ülevaatuse tulemustele ning
võttes arvesse linnaosavalitsuste ettepanekuid.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse 53 389 608 €.
Välisrahastuse toel teostatavate investeeringutena on planeeritud Reidi tee ehituse
alustamiseks 14 196 532 €, Haabersti ristmiku rekonstrueerimise lõpetamiseks 10 134 800 €,
Gonsiori tänava rekonstrueerimise jätkamiseks 1 722 600 € ning Vanasadama ja kesklinna
vahelise liikuvuskeskkonna arendamiseks 1 299 975 € ja kergliiklusteede rajamiseks
1 195 301 €. 2018. aastal valmib Ülemiste järve liikumisrada Tartu maantee ääres
Lennujaama teest Vana-Tartu maanteeni. Alustatakse Viljandi maantee kergliiklustee
ehitamist Pärnu maanteest Valdeku tänavani ning Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste
ühisterminaliga ühendava kergliiklustee, Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi
tee ja Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise projekteerimist.
Täiel määral linna enda vahenditest teostatakse järgmisel aastal teede ja tänavate
kapitaalremonti ja rekonstrueerimist kokku 21 260 000 €. Töid teostatakse Suur-Sõjamäe
tänaval (Kesk-Sõjamäe tn – J. Smuuli tee), Valdeku tänaval (Vabaduse pst – Pärnu mnt)
Vana-Pirita teel, Juurdeveo tänaval, Türi tänaval, Tuuliku tn kõnniteel jt tänavatel. Rajatakse
Pae asumi jalakäijate promenaad ja Kalevi staadioni juurdepääsutee koos parklaga.
Rekonstrueeritakse ristmikke, ühistranspordipeatusi ja –radasid ning remonditakse sildu,
viadukte ja kvartalisiseseid teid. Kergliiklusteede rajamiseks planeeritakse 950 000 €.
Tänavavalgustuse ehitust ja renoveerimist teostatakse mahus 1 000 000 €, sh jätkatakse
12

programmiga „Turvaline ülekäigurada“. Foorisüsteemid rajatakse Rannamõisa tee/Pikaliiva
tänava, Paljassaare tee/Tööstuse/Kopli/Sitsi tänavate, Kadaka pst/Mäepealse tänava ja Kadaka
tee/Kassi tänava ristmikele ning Narva maanteele Tallinna Ülikooli juurde. Liiklusmärkide,
fooride ja viitade ning nende kandurite uuendamist teostatakse kokku 500 000 € eest.
Teeehituseks vajalike maade omandamiseks nähakse ette 667 000 €.
Heakorra valdkonnas jätkatakse korteriühistute toetamist õuealade heakorrastamisel ning
elamute fassaadide korrastamisel ja supergraafiliste seinapiltide loomisel. Hooldatakse linna
parke, haljasalasid ja metsi, mille kvaliteedi näitajad on Euroopa rohelise pealinna tiitli
taotluse oluline osa, tekitades linnakodanikes positiivseid emotsioone, sidudes neid paremini
ümbritseva avaliku ruumiga ja suurendades seeläbi omanikutunnet ning avaliku ruumi
hoidmist. Tallinna Jäätmekeskus jätkab korraldatud jäätmeveo teenuse pakkumist Lasnamäel,
Nõmmel ja Põhja-Tallinnas ning kavandab teenuse pakkumise laiendamist ka Haaberstisse,
Kristiinesse ja Mustamäele. Lisaks Harju tn uisuväljakule avatakse avalik liuväli ka Nõmmel.
Heakorra
ja
keskkonnakaitse
investeeringuteks
kavandatakse
5 679 545 €.
Suuremamahulisematest töödest lõpetatakse Tammsaare pargi rekonstrueerimine. Samuti
rekonstrueeritakse või korrastatakse Löwenruh, Lepistiku, Parditiigi pargid, Männipark,
Sütiste parkmets ja Mustamäe hoovialad, Stroomi puhkeala, Piiskopi aed Toompeal, rajatakse
Mustjõe asumi külaplats, renoveeritakse Õismäe tiik ja purskkaev ning puhastatakse Snelli
tiik. Viiakse lõpule Lillepi pargi peremänguväljaku rajamine ning alustatakse Männipargi
peremänguväljaku rekonstrueerimisega. Lisaks rajatakse või rekonstrueeritakse
mänguväljakuid linnaosades, rajatakse koerte jalutus- ja treeningväljak ning soetatakse
linnamööblit. Alustatakse jäätmejaamade ehitamist Mustjõe tänaval ja Paljassaares.
Linnaplaneerimise valdkonnas on eelistuseks Tallinna mereäärse piirkonna areng ning selle
järk-järguline muutmine kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses
kasutuses olevaks linnaruumiks. Korraldatakse Merevisiooni ja Linnasüdame visiooni
koostamine ning ideekonkursid Tallinnasse erinevate arhitektuuriliste ja kunstiobjektide
rajamiseks, millest olulisemad on Linnahalli avaliku ruumi ja Teatri väljaku
arhitektuurivõistlused. Tähtsamateks linna tellimusel koostatavateks detailplaneeringuteks on
Nunne, Toompuiestee ja Toompea vahelise rekreatsiooniala detailplaneering ning Pirita
ranna-ala detailplaneering. Jätkub ka geoinfosüsteemide arendamine.
Linna tugiteenuste valdkonnas on kavandatud alates 1. jaanuarist 2018 ka linna teenistujate
töötasu korrigeerimine, mis on tingitud vajadusest hoida linna teenistujate palgatase üldise
tööjõuturuga võrreldes konkurentsivõimelisel tasemel. Linna üldkuludes on nimetatud
eesmärgil ette nähtud kokku 1 710 000 €. Linna haldushoonete investeeringuteks
kavandatakse kokku 1 743 994 €, mille arvelt on suuremateks ettevõtmisteks Tallinna
Perekonnaseisuameti pea- ja abihoone renoveerimine ning Tallinn Linnaarhiivi Tolli tn 8
hoone keldriruumide ümberehitamine arhiivihoidlaks.
Finantseerimistegevus ja linna 2018. aasta rahakäibe prognoos
2018. aastal on kavas investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid kokku
summas kuni 30 miljonit €. Laenude ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks on 2018. aastal
kavandatud 18,5 miljonit € ja intressikuludeks 4 miljonit €. Linna arvestuslik
netovõlakoormus on 2018. aasta lõpuks 39% põhitegevuse tuludest.
2018. aastal planeeritakse laekumisteks 679 miljonit € ja väljamakseteks 683 miljonit € ning
aasta lõpu vabade rahaliste vahendite jäägiks 30 miljonit €.
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1.3

Määruse struktuur

2018. aasta eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja seitsmest alljärgnevalt
nimetatud lisast:
• koondeelarve – lisa 1;
• tulude eelarve - lisa 2;
• kulude eelarve - lisa 3;
• investeerimistegevuse eelarve - lisa 4;
• finantseerimistegevuse eelarve - lisa 5;
• rahakäibe prognoos - lisa 6;
• eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi – lisa 7.
Eelarves ja seletuskirjas on summad esitatud eurodes.
Koondeelarves on kajastatud nii tulemi prognoos, mis hõlmab eelarvestatud tulusid ja kulusid
ning hindab eelarveaasta tegevustulemit, kui ka kavandatavad muutused bilansis, mis
peegeldavad eelarvega kavandatavaid muutusi varades, nõuetes, kohustustes ja netovaras.
Eelarve tulud on kajastatud lisas 2, millest „Tulude eelarve” esitab planeeritavaid eelarve
tulusid kokku, „Linnakassa tulud” linna asutuste poolt kogutavaid linnakassa tuludesse
arvatavaid tulusid ja „Linna asutuste omatulud” linna asutuste kohustust 2018. aastal oma
ülesannete täitmisel teenida omatulusid vähemalt nimetatud lisas toodud mahus. Lisa 2 osas
„Toetused“ on esitatud ülevaade riigi ja muude institutsioonide toetustest linnale ning
välisrahastusest projektide lõikes.
Tallinna linna eelarves on tootepõhiselt kajastatud kõikide linna ametiasutuste kui ka
linnaosade valitsuste vastavate valdkondade kulud. Tootegruppide või toodete puhul on
kajastatud 2018. aastaks püsititatud eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks eraldatavad
vahendid.
Seletuskirjas võrreldakse 2018. aasta eelarve andmeid 2017. aasta täpsustatud eelarve
andmetega, võttes aluseks järgmiste õigusaktide andmed:
• Tallinna linna 2017. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 22.12.2016 määrus nr 28)
• Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu
15.06.2017 määrus nr 13)
• Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve“
Tallinna Linnavolikogu 27.11.2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra järgi määratakse kulud eelarves
kindlaksmääratutena, arvestuslikena või ülekantavatena. Kulud võib samaaegselt määrata
arvestuslike ja ülekantavatena. Kui kulu liiki ei ole eelarves määratud, loetakse kulu
kindlaksmääratuks. Kindlaksmääratud kulu ei ole lubatud eelarveaastal ületada ega üle kanda
järgmisesse eelarveaastasse.
Arvestuslikud kulud on kulud, mille suurus tuleneb riigi või linna õigusaktidest, riigieelarvest
sihtotstarbeliste eraldiste arvel tehtavad kulud, välisabist või laenulepingust linnale tulenevad
kulud. Arvestuslikku kulu võib eelarveaastal ületada. Kui arvestuslikku kulu ületatakse
rohkem kui 5% eelarves ettenähtud kulust, algatab linnavalitsus lisaeelarve eelnõu. 2018.
aasta eelarves on järgmised arvestuslikud kulud:
• Linnakantselei - liikmemaksud ja endiste linnapeade toetus;
• Haridusamet – põhi- ja üldkeskhariduse finantskulud;
• Spordi- ja Noorsooamet - sporditegevuse toetamine;
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•

•

•
•
•

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - sotsiaaltransporditeenus, imiku hoolduspakid, puuetega
inimeste hooldajatoetus, toetused lastele ja peredele (toetused toimetulekuraskustes
peredele, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, sünnitoetus, lapsehoiuteenuse
hüvitis, ja ellusuunamise toetus), pensionilisa, toetused erivajadustega inimestele
(puudega lapse toetus, eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele ja
nägemisfunktsiooni piiranguga isiku juhtkoera pidamise toetus) ning
ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud;
Linnavaraamet – korteriühistute toetus, toetus korteriühistutele energiamärgise
taotlemiseks ning toetus korteriühistutele rõdude ehitustehnilise ekspertiisi
teostamiseks;
Kommunaalamet – sademevee puhastus;
linna üldkulud - linna rahahaldusega seotud finantskulud, riigi ja muude
institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud;
amortisatsioonikulud.

Ülekantav kulu on investeering või kulu, mille ülekantavus määratakse eelarves. Ülekantavat
kulu võib üle kanda järgmisesse eelarveaastasse, kuid selle suurust ei või ületada. Järgmisesse
eelarveaastasse üle kantavaid kulusid võib kasutada samal otstarbel ning üksnes järgmise
eelarveaasta jooksul. 2018. aasta eelarves on järgmised ülekantavad kulud:
• Linnakantselei – IT teenused ning finantsjuhtimine;
• Linnaarhiiv - Tallinna ajaloo üldkäsitluse koostamine ja väljaandmine;
• Haridusamet - välisrahastusega projektid „Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine
Tallinna linna lasteasutustes“;
• Kultuuriamet - välisrahastusega projekt „Nutikad loomaaiad. Rahvusvaheline
teenustepakett loovaks õppimiseks Kesk-Läänemere Regiooni loomaaedades
(SmartZoos)“;
• Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele ning
välisrahastusega projektid "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus
Tallinnas ja Viimsis", "Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteem PIT2",
"Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamine";
• Transpordiamet – välisrahastusega projektid „CREATE - Liiklusummikute
vähendamine Euroopas: transpordi efektiivsuse edendamine“, „NSB CoRe –
Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni ühendaja“, „FLOW“, „Freigth Tails –
linnade kauba- ja raskeveokite liikumise logistika“, „FinEst Link – Soome-Eesti
Transpordiühendus“, „FinEstSmartMobility – Helsingi Läänesadama - Tallinna
Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil“, „ETICKETING – Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide ristkasutuse loomine“,
„SOHJOA - keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile
üleminek Läänemere regioonis", „SUMBA – jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne
Läänemere linnades“;
• Kommunaalamet - toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks, toetus
korteriühistutele fassaadide korrastamiseks ja supergraafilised seinapildid
korterelamutele;
• Keskkonnaamet – keskkonnaprogrammid ning välisrahastusega projektid „Energia
teekaardid - R4E“, „BLASTIC – plastijäätmete teekond Läänemerre“, „NATTOURS
– jätkusuutlikud loodusrajad linnades kasutades uusi IT lahendusi“ ja
„INTHERWASTE – piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine
Euroopa kultuuripärandiga linnades“;
• Linnaplaneerimise Amet – välisrahastusega projekt „Läänemere linnade uurimislabor
(Baltic Urban Lab)“;
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•

linna üldkulud - riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud.

Tallinna linna eelarves on tulud ja kulud planeeritud tekkepõhiselt.
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2. TULUD
2.1

Ülevaade tuludest

Tallinna tulupoliitika peaeesmärk on kindlustada linnale seadusega pandud ülesannete
nõuetekohaseks täitmiseks ning kodanikele osutatavate avalike teenuste kvaliteedi tagamiseks
piisav stabiilne tulubaas.
Kohalike omavalitsuste tulubaasi moodustavad maksutulud, kaupade ja teenuste müügitulud,
lõivud, vara müügitulud, tulud varadelt, toetused ja muud tulud.
Maksukorralduse seaduse, tulumaksuseaduse ja maamaksuseaduse alusel eraldatakse
omavalitsustele kinnitatud maksumäära alusel osa omavalitsuse haldusterritooriumil elavate
inimeste tulumaksust ning haldusterritooriumi maksustatavalt maalt kogutav maamaks.
Kohalike maksude seadus võimaldab omavalitsustel kehtestada kuus kohalikku maksu.
Nendeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu,
mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks.
Kohalike omavalitsuste eelarve tuludeks on ka toetused riigieelarvest ja välisrahastus.
Vastavalt põhiseadusele võib riik seaduse alusel või kokkuleppel omavalitsustega panna neile
riiklikke kohustusi, millega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Riigieelarve seaduse alusel
teeb riik eraldisi kohaliku omavalitsuse eelarvesse tasandusfondi ja toetusfondi kaudu ning
sihtotstarbeliste eraldistena. Riigieelarveliste eraldiste jaotus kohalike omavalitsuste vahel
kehtestatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega. Enamus välisrahastusest laekub Euroopa
Liidu regionaalarengu fondist, sotsiaalfondist ja ühtekuuluvusfondist. Eestile eraldatud
vahendid suunatakse läbi riigieelarve ning jaotatakse valdkondlike rakenduskavade alusel
projektipõhiselt.

2.1.1 Eelarvetulude struktuur
2018. aasta eelarve tuludest moodustavad riiklikud maksud 65,7%, sh üksikisiku tulumaks
61,7%. Kohalike maksude osatähtsus on 1,8%. Võrreldes 2017. aastaga suureneb 2018. aastal
kõige enam tulumaksutulu ja tulud majandustegevusest ning väheneb maamaksutulu.
Joonis 1 Tulude struktuur 2018. aastal

toetused
19,1%

riiklikud maksud
65,7%

kaupade ja teenuste
müük
11,7%
kohalikud maksud
1,8%
dividendid
1,1%
muud tulud
0,3%

kasum vara müügist
0,3%

2018. aastal tuludes toimunud muutused võrreldes 2017. aasta täpsustatud eelarvega on
esitatud järgmises tabelis.
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Tabel 1 Tallinna eelarve tulud 2017-2018

(€)
Tululiik

2017
Täpsustatud
eelarve

2018

Muutus 2018/2017

Osatäht-

eelnõu

€

Maksutulud kokku

404 420 200 437 495 000

33 074 800

8,2

67,5

Riiklikud maksud
Üksikisiku tulumaks

393 285 000 425 830 000
366 505 000 400 100 000

32 545 000
33 595 000

8,3
9,2

65,7
61,7

Maamaks

%-des sus %-s

26 780 000

25 730 000

-1 050 000

-3,9

4,0

11 135 200
4 035 200

11 665 000
4 100 000

529 800
64 800

4,8
1,6

1,8
0,6

Teede ja tänavate sulgemise maks

1 050 000

1 265 000

215 000

20,5

0,2

Parkimistasu

6 050 000

6 300 000

250 000

4,1

1,0

517 800

467 800

-50 000

-9,7

0,1

75 516 756
60 091 138

76 128 309
60 572 212

611 553
481 074

0,8
0,8

11,7
9,3

Üür ja rent

8 433 102

8 791 141

358 039

4,2

1,4

Õiguste müük

3 127 428

3 083 781

-43 647

-1,4

0,5

Muu toodete ja teenuste müük

3 865 088

3 681 175

-183 913

-4,8

0,6

2 334 128
0

854 000
0

-1 480 128
0

-63,4
0

0,1
0

560 100

616 000

55 900

10,0

0,1

1 774 028

238 000

-1 536 028

-86,6

0,0

10 000
10 000

10 000
10 000

0
0

0
0

0,0
0,0

2 000 684 -8 751 181
2 824 616 -13 839 776

-81,4
-83,0

0,3
0,4

-86,2

-0,1

Kohalikud maksud
Reklaamimaks

Lõivud
Kaupade ja teenuste müük
Tulud majandustegevusest

Muud tulud
Saastetasu
Trahvid
Eespool nimetamata muud tulud
Finantstulu
Tulu finantsvara investeerimisest
Kasum vara müügist
sh tulu vara müügist
müüdava vara jääkmaksumus
vara müügi kulud
Muud tulud varalt
Loodusvarade kasutustasu
Võlalt arvestatud tulu
Kasum/kahjum varude müügist
Dividendid
Tulud kokku (v.a toetused)
sh omatulu
Toetused

10 751 865
16 664 392
-5 902 527

-813 932

5 088 595

-10 000

-10 000

0

0

0,0

320 732
400 000

367 000
400 000

46 268
0

14,4
0

0,1
0,1

80 732

67 000

-13 732

-17,0

0,0

-160 000

-100 000

60 000

-37,5

0,0

7 260 000

7 260 000

0

0

1,1

501 131 481 524 582 793

23 451 312

4,7

75 454 969

694 238

0,9

80,9
11,6

114 616 669 123 498 889

8 882 220

7,7

19,1

74 760 731

sh riigilt jm institutsioonidelt

91 040 050

93 199 352

2 159 302

2,4

14,4

välisrahastus

22 261 870

28 518 004

6 256 134

28,1

4,4

1 314 749

1 781 533

466 784

35,5

0,3

615 748 150 648 081 682

32 333 532

5,3

100,0

välisprojektide kaasfinantseerimine
Eelarve tulud kokku

2018. aasta eelarve tulude kogumahuks on 648 081 682 €.
Suurimateks tululiikideks on üksikisiku tulumaks summas 400 100 000 €, maamaks 25 730
000€, kaupade ja teenuste müük 76 128 309 € ning kohalikud maksud 11 665 000 €.
Linnavara kavandatakse 2018. aastal müüa 2 824 616 € ulatuses, saades müügist kasumit 2
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000 684 €. Dividenditulu on 2018. aastal kavandatud 7 260 000€. Toetusi riigieelarvest ja
muudelt institutsioonidelt planeeritakse 93 199 352 €, välisrahastust 28 518 004 € ja
välisprojektide kaasfinantseeringut 1 781 533 €.

2.2

Riiklikud maksud

Riiklikud maksud moodustavad 65,7% linnaeelarve tuludest. 2018. aastal on maksude
struktuur alljärgnev:
Joonis 2 Maksude struktuur 2018. aastal

Riiklikud maksud
48,7%
Üksikisiku tulumaks
45,7%

Parkimistasu
0,7%
Teede ja tänavate
sulgemise maks
0,1%
Reklaamimaks
0,5%

Kohalikud maksud
1,3%

Maamaks
2,9%

2.2.1 Üksikisiku tulumaks

400 100 000

Üksikisiku tulumaksuga maksustamise ning kohalikele omavalitsustele tulumaksu eraldamise
põhimõtted sätestavad tulumaksuseadus ja maksukorralduse seadus. Kohalikele
omavalitsustele 2018. aastal eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist.
Nendeks on keskmise palga ja muude maksustatavate tulude, maksumaksjate arvu ning
kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatava tulumaksu määra muutus. Mõju avaldab samuti
maksuvõlgade muutus, nende sissenõudmine Maksu- ja Tolliameti poolt jm tegurid.
Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt suureneb 2018. aastal keskmine palk Eestis 5,2%,
ja tööhõive kasvab 0,8%.
Maksu- ja Tolliameti andmetel on käesoleva aasta 9 kuu keskmisena Maksu- ja Tolliametis
tulu deklareerinud inimeste arv Eestis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligi
7,4 tuhande inimese võrra, sh Tallinnas 2,1 tuhande inimese võrra. Statistikaameti andmetel
kasvas käesoleva aasta esimesel poolaastal keskmine palk Eestis, sh Tallinnas eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes 6,8%. Maksu- ja Tolliameti andmetel kasvas käesoleva aasta 9
kuuga nii Eestis kui Tallinnas keskmine deklareeritud tulu ühe tulu saaja kohta 7%.
Eelarve eelnõus kavandatu kohaselt kasvab 2018. aastal linna tulumaksu tulu 9,2%. Kasv
toimub keskmise palga ja tulu saajate arvu suurenemise tulemusena. Tulu saajate arvu kasv
tuleneb rahvastikuregistris Tallinna aadressil 2017. aasta jooksul registreerunud uute elanike
arvust. 2017. aasta 10 kuuga on Tallinna rahvastikuregistri järgne elanikkond kasvanud 4,4
tuhande inimese võrra. 2018. aastal kohalike omavalitsuste vahel tulumaksu jaotamisel võtab
Maksu- ja Tolliamet arvesse inimeste rahvastikuregistri järgsed elukohad seisuga 1.01.2018.
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Eeldatavasti kasvab 2018. aastal Tallinnas käeoleva aastaga võrreldes tulu saajate arv 2-3
tuhande inimese võrra ning keskmine deklareeritud brutotulu ühe tulu saaja kohta 5-7%.
Keskmise palga kasv ühe protsendipunkti võrra suurendab linna eelarves arvestuslikult
tulumaksutulu ligi 3,5 mln € aastas. Tulu saajate arvu suurenemine tuhande inimese võrra
suurendab maksutulu samuti ligi 1,7 mln € aastas. 2018. aastal tõuseb tulumaksu eraldamise
määr käesoleva aasta tasemelt s.o 11,6%-lt 11,84%-ni deklareeritud brutotulust. Tulumaksu
eraldamise määra tõstmine 0,1 protsendipunkti võrra (11,94%-le) tõstaks arvestuslikult
maksutulu 3,1 mln € võrra.

2.2.2 Maamaks

25 730 000

Maamaks on riiklik maks, mis maamaksuseaduse alusel laekub kohaliku omavalitsuse
eelarvesse.
Maamaksutulu sõltub:
• maksustatava maa pindalast;
• maa maksustamishinnast;
• maamaksu määrast.
Maksustatava maa suurus sõltub reformimata riigimaa munitsipaliseerimisest, maa
kasutuselevõtust, ümberkruntimistest, maksuvabastustest jm.
Maa maksustamishind sõltub hinnatsoonist, maa sihtotstarbest ja lubatud ehitusõiguse
pindalast.
Maamaksuseaduse alusel võib kohalik omavalitsus kehtestada maksumääraks 0,1 kuni 2,5%
maa maksustamishinnast. Tallinnas on alates 2012. aastast analoogiliselt paljude Tallinna
lähivaldadega maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
Võrreldes 2017. aastaga kahaneb maamaksu tulu 2018. aastal 1,05 mln €. Kahanemine on
tingitud maareformi seaduse § 40 lg 4 tulenevalt. Munitsipaliseeritud maa on maksuvaba maa
tulenevalt maamaksuseaduse § 4 lg 1 p 6. Seni on riik tasunud maamaksu jätkuvalt riigi
omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud
taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud, või mille
tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei
ole kasutusse võtnud.
Tallinna pindalast (159,37 km²) oli 2017. aasta oktoobrikuu seisuga maakatastrisse kantud
142,08 km². Katastrisse on kandmata reformimata riigimaa, mis moodustab 17,30 km², ehk
10,8 % linna pindalast. Reformimata riigimaa on aastaga vähenenud 7,9 km² võrra.
Katastrisse oli kantud 36 389 maatükki. Katastrisse kantud maast (pindala järgi) moodustab
elamumaa 25,2%, sotsiaalmaa 19,6%, transpordimaa 19,4%, veekogude maa 8,0%,
tootmismaa 8,8%, ärimaa 7,5%. Muu sihtotstarbega maid (maatulundusmaa, riigikaitsemaa,
sihtotstarbeta maa jm) 11,5%.
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Joonis 3 Katastrisse kantud maa struktuur sihtotstarbe alusel
Arimaa
7,5%

Elamumaa
25,2%

Tootmismaa
8,8%

Veekogude maa
8,0%

Sotsiaalmaa
19,6%

Mäetööstusmaa
1,9% Maatulundusmaa
Sihtotstarbeta maa 5,1%
2,4%

2.3

Kaitsealune maa Riigikaitsemaa
0,0%
0,8%

Jäätmehoidla maa Transpordimaa
1,1%
19,4%

Kohalikud maksud

Kohalike maksude seadus võimaldab omavalitsustel kehtestada reklaamimaksu, teede ja
tänavate sulgemise maksu, parkimistasu, mootorsõidukimaksu, loomapidamismaksu ja
lõbustusmaksu. Tallinna Linnavolikogu poolt on kehtestatud reklaamimaks, teede ja tänavate
sulgemise maks ja parkimistasu.

2.3.1 Reklaamimaks

4 100 000
Reklaamimaks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu määrusega
17.12.2009 nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“. Maksuhaldur on Ettevõtlusamet.
Reklaamimaksuga maksustatakse linna haldusterritooriumil eksponeeritud teave, mis on
avalikustatud mistahes üldtajutaval kujul teenuse osutamise, kaubamüügi suurendamise,
ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Maksumääraks
on 0,55 € m² kohta kalendripäevas. Reklaamimaksu tulu tõuseb 2018. aastal eelmise aastaga
võrreldes 1,6%. Planeeritava maksulaekumise kasvule aitab kaasa valimisreklaami
puudumine linnaruumis 2018. aastal

2.3.2 Teede ja tänavate sulgemise maks

1 265 000

Teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel
linnavolikogu määrusega 20.12.2012 nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“. Maksuhaldur
on Transpordiamet.
Maksu eesmärgiks on eelkõige reguleerida Tallinna teede ja tänavate sulgemist selliselt, et
teed oleksid liiklejate jaoks võimalikult lühikest aega või väikeses mahus suletud. Teede ja
tänavate sulgemise maksu määruse kohaselt võetakse maksuobjekti maksustamisel aluseks
liiklusintensiivsusest tulenevalt vastava tee, tänava või väljaku maksumäär. Maksumäärad on
diferentseeritud sõltuvalt tänavate grupist, sulgemise viisist (täielik või osaline),
nädalapäevast, kellaajast ja sulgemise kestusest. Maksutulu on otseses sõltuvuses linna
majandusarenguga kaasnevast ehitusmahust, sellest tulenevast teede ja tänavate sulgemistest
ning järelevalve tõhususest.
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Enamus maksust koguneb I gruppi kuuluvate tänavate kaevetöödest (vee-, elektri- ja
gaasitrassid ning kanalisatsiooni rajamine). Väiksema osa tänavate sulgemisest tingivad
tellingud ehk tänavaid suletakse hoonete fassaadide remondi- ja rekonstrueerimistööde tõttu.
Suurt mõju avaldavad maksu laekumisele linna tellimused, mille puhul ettevõtted
vabastatakse tänavate sulgemise maksu maksmisest (näiteks trammiliinide ja teede ja tänavate
rekonstrueerimine).
Teede ja tänavate sulgemise maksumäärad 2018. aastal ei muutu jäädes 2017. aasta tasemele.
Tulu antud maksust suureneb 2018. aastal seoses ehitusmahtude kasvuga. Endiselt jääb
kehtima võimalus teostada tööd poole hinnaga, kui tööd teostatakse soodusajal, ehk ajal,
millal on liiklus tänavatel kõige väiksem.

2.3.3 Parkimistasu

6 300 000
Parkimistasu on kehtestatud kohalike maksude seaduse ja liiklusseaduse alusel linnavolikogu
määrusega 20.12.2012 nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“.
Parkimistasu on parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks, mida tasub
mootorsõiduki juht parkimise eest linna avalikul tasulisel parkimisalal. Parkimisel on
esimesed 15 minutit tasuta. Parkimistasu maksumäär on 2018. aastal iga alustatud
parkimisminuti kohta vastavalt parkimistsoonile 0,01-0,10 €, sh kesklinna tsoonis 0,025 €,
südalinna tsoonis 0,08 €, vanalinna tsoonis 0,10 € ja Pirital 0,01 €. Parkimistasu määrad on
samad mis 2017. aastal ning neid ei ole kavas muuta.
Ööpäevaringset tasu võetakse 650 parkimiskohaga vanalinna alas ja 500 kohaga südalinnas;
4650 parkimiskohaga kesklinna territooriumil on parkimine tasuline tööpäevadel kell 7–19 ja
laupäeval kell 8–15. Pirita tsoonis on 200 parkimiskohta. Kokku on tasulisel parkimisalal
6000 parkimiskohta. 650 vanalinna ööpäevaringset tasulist parkimiskohta kasutavad ka
soodustingimustel vanalinna elanikud ja linnavalitsuse korralduse alusel soodustingimusel
parkijad. Kõige hõivatumaks – 95% täituvusega - on kujunenud südalinna tasuline
parkimisala, mis on üle koormatud nii soodustingimustel elanike kui linnavalitsuse korralduse
alusel antud soodustingimustel parkijatega, rääkimata linnakodanikest-külalistest.
Parkimistasu üheks eesmärgiks on lisaks fiskaalsele muuta ühistransport tunduvalt
atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks võrreldes erasõidukite kasutamisega ning
seeläbi mõjutada liiklejaid kasutama keskkonnasäästlikke liikumisviise. Selle kindlustamiseks
on vajalik läbimõeldud ja tulevikku orienteeritud liikluskorraldus, mis tagaks vajaduse
mootorsõidukite
minimaalseks
kasutamiseks
linnalises
liikumises.
Tasuline
parkimiskorraldus, sh maksumäärade korrigeerimine, on üks liikluskorralduse meetmeid ja
suunatud eelpool mainitud eesmärgi saavutamiseks.
Parkimistasu maksmatajätmise korral määratakse maksukohustuslasele viivistasu 31 €
ööpäevas, vähemmaksmise korral 15 € ööpäevas.
Parkimistasu maksuhaldur on Transpordiamet. Vastavalt 1. oktoobril 2013 sõlmitud
halduslepingule ”Parkimise maksmise korraldamine, kontrollimine ja viivistasu määramine”
on ühispakkujad AS Eesti Telekom ja AS Ühisteenused kohustatud garanteerima sõltumata
tegelikust parkimispiletitulust igal kalendriaastal linnale 3 500 000 €. Ühispakkujad on
kohustatud korraldama ja tagama kontrolli parkimistasu kohase maksmise osas Tallinna linna
avalikul tasulisel valveta parkimisalal, sh parkimistasu maksmisest vabastamise dokumentide
osas.
Parkimistasust moodustab 85% parkimispiletitulu ja parkimistasu maksusoodustused
elanikele ning 15% viivistasud. Aasta-aastalt on parkimispiletitulu osa parkimistasus
kasvanud ning viivistasude osa kahanenud. Parkimistasu tulud kasvavad 2018. aastal
võrreldes eelmise aastaga 4,1% võrra.
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2.4

Lõivud
2.4.1 Riigilõiv

467 800

Riigilõivu tasumist reguleerib riigilõivuseadus. Põhilise osa riigilõivust saab linn ehitiste
püstitamiseks, rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks väljastatavate ehitus- ja
kasutuslubade eest. Ehitusseadustiku rakendumisega 2015. aasta 1. juulist muutusid ehitamist
reguleerivad põhimõtted. Mitmete väikesemahuliste ehitiste puhul asendab ehitusluba
riigilõivuvaba ehitusteatis. Samas tõusis oluliselt ehitusloa riigilõiv. Eelnevate aastate
tulemused on näidanud, et kokkuvõttes seadusemuudatuse tulemusena siiski väheneb
kohalikele omavalitsuste tulu riigilõivust. Samas Rahandusministeeriumi prognoosile
tuginedes võib loota, et ehitusmahud Tallinnas jätkavad tõusutrendi ning seda eelkõige
rajatiste osas ning see kompenseerib seadusemuudatusest tingitud tulu langust.
Transpordiamet väljastab põhiliselt taksoveolube ja taksoveo sõidukikaarte. Alates
1. oktoobrist 2015 hakkas kehtima uus ühistranspordiseadus, mille kohaselt antakse vedajale
alatiseks taksoveoluba ja sõidukikaart. Uus ühistranspordiseadus näeb omavalitsuse
ülesandena teenindajakaardi väljastamist taksoveol, mis antakse alatiseks kodaniku
sooviavalduse alusel ühekordse riigilõivu tasumisel, milleks on 38 €. Kuna teenindajakaardi
olemasolu nõue hakkab kehtima kuus kuud peale ühistranspordiseaduse väljakuulutamist, siis
2016. aastal toimus suures mahus alaliste teenindajakaartide, taksoveolubade ja
sõidukikaartide väljastamine ning järgnevatel aastatel nende väljastamiste arv oluliselt langeb.
Selle tulemusena väheneb ka 2018. aastal transpordiameti poolt saadav tulu riigilõivust.
Alates 1. novembrist 2017 hakkas kehtima ühistranspordiseaduse uuendus, mille kohaselt
virtuaalse teenindajakaardi alusel väljastatakse sõidukikaart aegumise kuupäevata.
Riigilõivude plaan 2018. aastal:
1. Taksoveoluba 21 120€;
2. Sõidukikaart 8 180€;
3. Teenindajakaart 5 700€.
Arhiivitoimingutest saadav riigilõiv jääb 2017. aasta tasemele.
Kokkuvõttes alanevad eelmise aastaga võrreldes lõivudest saadavad tulud 2018. aastal pea
10% võrra 467 800 euroni.

2.5

Kaupade ja teenuste müük (linnakassa tulu osa)
2.5.1 Hoonestusõiguse seadmise tasu ja
isikliku kasutusõiguse tasu

723 340

Asjaõigusseaduse kohaselt on isikul, kelle kasuks on kinnisasjal hoonestusõigus seatud, õigus
võõrandada ja pärandada kinnisasjal olevat ehitist. Hoonestajal on vastavalt kokkuleppele
kohustus maksta kinnistu omanikule hoonestusõiguse eest tasu. Tallinna linna omandis
olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra kohaselt muudetakse hoonestusõiguse
aastatasu vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. 2018. aastal lähtutakse viimase, so
2001. aastal toimunud maa korralise hindamise andmetest. Hoonestusõiguse seadmise tasu
saamise aluseks on notariaalselt sõlmitud leping.
Hoonestusõiguse aastatasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutmisele.
Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse kehtiva aastatasu korrutamisel kordajaga, mis
saadakse uue maa maksustamishinna jagamisel maa maksustamishinnaga, mis kehtis vahetult
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enne uue maa maksustamishinna kehtestamist. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus ei või
olla väiksem hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisel kehtinud hoonestusõiguse
aastatasust.
Hoonestusõiguse aastatasu suurus on sõltuvalt katastriüksuse sihtotstarbest järgmine:
• äri- ja tootmismaa puhul 5% maa maksustamishinnast;
• transpordimaa puhul 4% maa maksustamishinnast;
• muude katastriüksuse sihtotstarvete puhul 2% maa maksustamishinnast.
Kui hoonestusõiguse alusel püstitatakse muu hulgas spordiehitis (spordikeskus, spordihall,
universaalhall, staadion, spordiväljak jms) või erakooliseaduse mõistes erakooli tegevuseks
vajalik ehitis, määratakse hoonestusõiguse aastatasu suurus lähtuvalt detailplaneeringus
määratud ehitusõigusest spordiehitise või erakooli tegevuseks vajaliku ehitise osas 2%
sotsiaalmaa maksustamishinnast.
Võrreldes 2017. aastaga väheneb 2018. aastal hoonestusõiguse seadmise tasu 650 € võrra, mis
on tingitud Varivad OÜga Meeliku tn 29/Angerpisti tn 7 ja Metsailu OÜga Võidujooksu tn
T10 lepingute lõpetamisest.
Isikliku kasutusõigusest ja servituutide seadmisest laekuva tulu alus on notariaalselt sõlmitud
leping. Põhiline osa kasutusõiguse tasust saadakse isikliku kasutusõiguse alusel ajutiseks
kasutamiseks antud kinnistute eest. Enamik tulust saadakse maade kasutusse andmisest
põhiliselt parklateenuse osutamiseks ning tehnovõrkude ehitamiseks.
Võrreldes 2017. aastaga väheneb tulu 12 730 € võrra. Muutus on tingitud Rotermanni tn 18
ühekordse aastatasu 21 850 € lõppemisest, mille viimane makse oli 2017. aasta eest ja tulu
suureneb Tehnika tn T5 2017. aasta lõpul sõlmitavast lepingust, mille aastatasuks on
kavandatud 9 120 €.

2.6

Trahvid

616 000

Trahvid määratakse väärteo toimepanemise eest.
Enamus trahvitulust saadakse Munitsipaalpolitsei Ameti kontrolli ja järelevalve tegevuse
tulemusena.
Märkimisväärne
osa
trahvituludest
saadakse
liiklusseadusest
ja
ühistranspordiseadusest tulenevate eeskirjade rikkumise eest. Järgnevad ehitusseadustiku,
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, tubakaseaduse rikkumise eest määratud trahvid jm.
Ühistranspordiseaduse alusel (sõiduõigust tõendava dokumendita sõit) määratavate trahvide
arv ja trahvitulu väheneb seoses Tallinna elanikele tasuta ühistranspordi võimaldamisega.
Pidevalt suureneb tasuta sõiduõigust lubava ühiskaardi kasutajate arv ning väheneb piletiga
sõitjate arv.
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse põhimõtetest lähtuvalt tuleb ettevõtjaid
motiveerida seaduskuulekusele läbi haldusõiguslike meetmete, st ettekirjutuste ja sunniraha
määramise teel. 2018. aastal suureneb trahvidest laekuv summa 10% võrra 616 000 euroni.

2.7

Finantstulud

10 000

Finantstulu teenimise võimalused sõltuvad ajutiselt vabade rahaliste vahendite hulgast,
paigutuste kestvusest, intressimääradest ning linna õigusaktidest lähtuvatest piirangutest raha
paigutamisel. Enamus linna finantstulust laekub raha paigutamisest tähtajalistesse
deposiitidesse, rahaturufondidesse ja üleöö rahaturule.
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Seoses Euroopa Keskpanga baasintressimäära alandamisega on viimastel aastatel
intressimäärad pidevalt langenud ja muutunud marginaalseks. Seetõttu on 2018. aasta
finantstuluks planeeritud üksnes 10 000 €.

2.8

Kasum vara müügist

2 000 684

2018. aastal on kavandatud müüa linnavara mahus 2 824 616 €. Müüdava vara jääkväärtus on
813 932 €, müügikulud 10 000 € ning vara müügi kasumiks kujuneb 2 000 684 €.
2018. aastal kavandatavad suuremad müügiobjektid on Imanta tn 8, Liivalaia tn 7-M68
korteriomand, Mustakivi tee 31 kinnistu, Mustakivi tee 35 kinnistu ja Sakala tn 14 kinnistu.
Tulu aluseks on notariaalselt sõlmitud leping.

2.9

Muud tulud varalt
2.9.1 Loodusvara kasutusõiguse tasu

400 000

Loodusvara kasutusõiguse tasust saab linn tulu maavara kaevandamisõiguse tasu ja vee
erikasutusõiguse tasu näol.
Maavaradest kaevandatakse Tallinna haldusterritooriumil Väo karjääris dolokivi (paekivi).
Paekivi killustikku, paekivi, ehituspaasi toodavad osaühingud Paekivitoodete Tehas ja Väo
Paas.
Maavara kasutusõiguse tasu suurus sõltub tasu määradest ning maavara kaevandamise
mahust.
2018. aasta tulu planeerimisel on arvestatud, et killustiku tootmismaht kasvab seoses Euroopa
Liidu struktuurifondidest rahastatavate suuremahuliste tee-ehitusobjektide ehitamisega.
Loodusvara kasutusõiguse tasu jääb 2018. aastal eelmise aastaga võrreldes samale tasemele.

2.10 Dividendid

7 260 000

Dividenditulu 7 260 000 € on kavandatud saada AS-idelt Tallinna Vesi ja Tallinna Soojus.
Esitatud on linnavalitsuse esialgne prognoos. Börsiettevõte AS Tallinna Vesi ise nii varakult
aktsionäridele oma prognoosi ei avalda. 2017. aastal alandas aktsiaselts Tallinna Vesi
dividende seoses käimasoleva Konkurentsiameti kohtuvaidlusega. Kuna nimetatud
kohtuvaidlus on pooleli, siis ei prognoosi Tallinna linn 2018. aastal Tallinna Vesi dividendide
suurenemist.

2.11 Kasum/kahjum varude müügist

-100 000

Kahjum varude müügist tekib kaupade müügist linnapoes. Linnapood avati eesmärgiga
pakkuda hinnatundlikule kliendile elementaarseid toidu- ja tööstuskaupu linna kõige
soodsamate hindadega. Selle tulemusena kujuneb kauba müügist saadav tulu väiksemaks kui
on kaupade ostmiseks ja realiseerimiseks tehtavad kulud.

2.12 Linna asutuste omatulud
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Linna asutused teenivad omatulu tasuliste teenuste osutamisest ja kaupade müügist.
Tabel 2 Tallinna asutuste omatulud aastatel 2017-2018
Ametiasutuse haldusala
2017

2018

Muutus 2017/2018
€

Linnavolikogu Kantselei
Linnakantselei
Linnaarhiiv

%

Osakaal
%

27 484

27 484

596 930

662 410

65 480

11%

1%

0%

34 066

33 066

-1 000

-3%

0%

215 185

210 938

-4 247

-2%

0%

Haridusamet

30 348 990

27 724 645

-2 624 345

-9%

37%

Kultuuriamet

5 304 450

4 960 000

-344 450

-6%

7%

Perekonnaseisuamet

Spordi- ja Noorsooamet
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Linnavaraamet
Ettevõtlusamet
Transpordiamet
Kommunaalamet
Keskkonnaamet
Linnaplaneerimise Amet

5 034 848

5 703 674

668 826

13%

8%

11 851 798

13 240 778

1 388 980

12%

18%

3 367 680

3 617 640

249 960

7%

5%

1 079 190

1 194 800

115 610

11%

2%

1 254 967

1 351 873

96 906

8%

2%

744 482

721 881

-22 601

-3%

1%

5 567 410

6 748 914

1 181 504

21%

9%

10 290

9 600

-690

-7%

0%

Haabersti Linnaosa Valitsus

380 550

393 770

13 220

3%

1%

Tallinna Kesklinna Valitsus

4 540 990

4 542 230

1 240

0%

6%

Kristiine Linnaosa Valitsus

-4%

0%

298 183

287 596

-10 587

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

1 400 200

1 351 890

-48 310

-3%

2%

Mustamäe Linnaosa Valitsus

707 710

620 600

-87 110

-12%

1%

Nõmme Linnaosa Valitsus

621 228

698 680

77 452

12%

1%

Pirita Linnaosa Valitsus

271 260

244 480

-26 780

-10%

0%

Põhja-Tallinna Valitsus

1 102 840

1 108 020

5 180

0%

1%

74 760 731

75 454 969

694 238

1%

100%

Kokku

2018. aastal on kavandavad linna asutused saada omatulu 75 454 969 €, mis on 694 238 € ehk
1% enam kui 2017. aastal.
Suuremaks tululiigiks on tulu haridusalasest tegevusest summas 26 632 705 €. Järgneb tulu
tervishoiualasest tegevusest, mida prognoositakse 2018. aastal kokku 9 194 359, ning üüri- ja
renditulu (8 791 141 €).
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Joonis 4 Omatulude struktuur 2018. aastal
Muud tulud
2%

Õiguste müük
3%

Elamu- ja
kommunaaltegevuse
tulud
5%
Tulud
sotsiaalabialasest
tegevusest
6%
Tulud spordi- ja
puhkealasest
tegevusest
6%

Tulud haridusalasest
tegevusest
35%

Tulud tervishoiualasest
tegevusest
12%

Muu toodete ja
teenuste müük
5%

Üür ja rent
12%

Tulud kultuuri- ja
kunstialasest
tegevusest
6%
Tulu keskkonnaalasest
tegevusest
8%

Suurima osakaaluga linna omatuludest on Haridusameti, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning
Keskkonnaameti omatulud. Enam kasvab omatulu Keskkonnaameti ning Spordi- ja
Noorsooameti haldusalas.
Järgnevalt on toodud ülevaade suurema osakaaluga ametiasutuste omatuludest.
Haridusameti haldusala asutuste omatulu
Haridusameti haldusala asutuste omatulu 2018. aastal on kokku 27 724 645 €, mis moodustab
36,7% linna asutuste omatuludest. 2018. aasta tulud on 2 624 345 € ehk 8,6% võrra
väiksemad kui 2017. aastal. Omatulude vähenemine on seotud koolieelsete lasteasutuste laste
toidukulu katmisega. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusele
„Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ nähakse
Tallinna linna eelarves ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste, kelle
elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn, toidukulu päevamaksumuse
katmiseks. Varem kattis lapse toidukulu vanem.
Koolieelsete lasteasutuste kohatasuks on 2018. aastal kavandatud 14 248 570 €. Kohatasu
suuruseks on 12,2% ja ujulaga lasteaedades 13,4% alampalgast kuus ühe lapse kohta.
Kohatasu planeerimisel on arvestatud ka uute lasteaiakohtade lisandumisega. 2017. aastal
avati kokku 2 uut lasteaeda, 6-rühmalised Tallinna Lotte Lasteaed ja Tallinna Veerise
Lasteaed, kus on kokku kohti 264 lapsele. 1 uus rühm lisandus Lasteaias Rukkirääk ja
3 rühma Tallinna Lasteaia Kraavikrõll vast valminud hoones. Basseini võtsid kasutusse
Tallinna Järveotsa Lasteaed, Tallinna Lasteaed Pääsusilm ja Tallinna Meelespea Lasteaed.
Keskmiseks laste arvuks kohatasu planeerimisel on 2017. aastal arvestatud 21 541, mis on
175 last vähem kui käesoleval aastal. 2017. aasta keskmisena on kohatasu osalist või täielikku
vabastust rakendatud 796 lapsele, s.o 3,7% lastest.
Teistelt omavalitsusüksustelt saab linn 2018. aastal haridusteenuse osutamise eest Tallinna
koolides 2 899 620 €, koolieelsetes lasteasutustes 1 941 420 € ning huvikoolides 338 610 €.
Võrreldes käesoleva aastaga kasvab tasu teistelt omavalitsustelt haridusteenuse osutamise eest
371 990 € ehk 7,7%.
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Suuremad tululiigid on veel haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks, huviringi
osalustasu, äriruumide üüritulu ja kommunaalteenuste müük.
Kultuuriameti haldusala asutuste omatulu
Kultuuriameti haldusala asutuste omatulu 2018. aastal on kokku 4 960 000 €, mis moodustab
6,6% linna asutuste omatuludest. 2018. aasta tulud on 344 450 € ehk 6,5% võrra väiksemad
kui 2017. aastal. Suuremad omatulud on Tallinna Loomaaial, Tallinna Linnateatril ja Tallinna
Linnamuuseumil. Suuremateks tululiikideks on kultuuriasutuste piletitulu, osutatavate
teenuste eest saadav tasu ja kultuuriasutuse ruumide kasutamise eest saadav tasu.
Enim väheneb Tallinna Loomaaia omatulu seoses toitlustusteenuse osutamise eest saadava
tulu vähenemisega. Tallinna Filharmoonia omatulu väheneb seoses mitmesugustes
koostööprojektides osalemise vähenemisega. Vähenevad ka Kultuuriameti poolt korraldatava
ürituse Tallinna Merepäevad tulu, seoses asjaoluga, et üritusega kaasnevad tulud selguvad
alles 2018. aasta esimesel poolel pärast lõplike kokkulepete sõlmimist üritusel osalejate ja
toetajatega. Vähesel määral kasvavad Vene Kultuurikeskuse ja Tallinna Linnamuuseumi
omatulud.
Spordi- ja Noorsooameti haldusala asutuste omatulu
Spordi- ja Noorsooameti haldusala asutuste omatulu on 2018. aastal kokku 5 703 674 €, mis
moodustab 7,6% linna asutuste omatulust. 2017. aastaga võrreldes suureneb omatulu
668 826 € ehk 13%. Omatulude kasvust 81% moodustab Kristiine Spordi omatulude
suurenemine seoses 2017. aasta sügisel avatud uue filiaali Sõle spordikeskuse pea 9 kuu
omatulude lisandumisega. 6%-line omatulude kasv on ka Tallinna Spordihallil – lisanduvad
2017. aasta aprillis peale renoveerimistöid taasavatud Kalevi spordihalli 3 kuu tulud.
Suuremad omatulud on Tallinna Spordihallil, Pirita Spordikeskusel, Tondiraba
Spordikeskusel ja Kristiine Spordil ning suuremad omatulude liigid on tulu spordi- ja
noorsooalastest tasulistest teenustest ning ruumide jm rajatiste üüritulu koos tasuga
kommunaalteenuste eest.
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu on 2018. aastal kokku 13 240 778 €,
mis moodustab 17,5% linna asutuste omatulust. Käesoleva aastaga võrreldes suureneb
omatulu 1 388 980 € ehk 11,7%
Suuremad omatulud on Tallinna Kiirabil, Iru Hooldekodul ja Tallinna Vaimse Tervise
Keskusel.
Käesoleva aastaga võrreldes suurenevad enam Tallinna Vaimse Tervise Keskuse, Tallinna
Tugikeskus Juksi ja Käo Tugikeskuse omatulud, sest nendes asutustes osutatakse riigi poolt
ostetavaid teenuseid: rehabilitatsiooniteenus, psüühiliste erivajadustega inimeste
hoolekandeteenus ja pikaajaline kaitstud töö teenus, mis 2018. aasta eelarves on ümber
klassifitseeritud omatuluks. Teiste Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu
märkimisväärselt ei muutu.
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste suuremad tululiigid on sotsiaalasutuste
klientide teenindamise eest saadav hooldustasu, toitlustustasu, kiirabialased teenused,
ruumide üür ja tasu kommunaalteenuste eest.
Linnavaraameti omatulu
Linnavaraameti omatulu on 2018. aastal kokku 3 617 640 €, mis moodustab 5% linna asutuste
omatulust. Enamus Linnavaraameti omatulust saadakse linna eluruumide üürile andmisest ja
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kommunaalteenuste osutamise eest. Linnavaraameti hallata on 30 tervikelamut. Käesoleva
aastaga võrreldes suureneb omatulu 249 960 € ehk 7%. Kasv on tingitud suuremas osas
Uuslinna 3a (Õpetajate Kodu) korterite üürile andmisest 2017 aasta IV kvartalis, kus üürihind
on 5,21 €/m2 kalendrikuus.
Kasvu üheks põhjuseks on ka äriruumide üüritulu ja tulu kommunaalteenuste osutamisest, mis
kasvab 49%. Kasv on tingitud 5. septembril 2017 kasutusse võetud ärihoone Valdeku tn 13
(Nõmme Maja) üüritulu ja kommunaalteenuste tulu arvestamisest 2018 aastal kogu aasta eest.
Samas moodustavad äriruumide tulud Linnavaraameti omatuludest vaid 9%.
Transpordiameti omatulu
Transpordiameti omatulu on 2018. aastal kokku 1 351 873 €, mis moodustab 2% linna
asutuste omatulust. Enamuse omatulust moodustab ühistranspordi piletimüügi teenustasu
summas 1 1276 000 €. Käesoleva aastaga võrreldes suureneb omatulu 96 906 €, mille
põhjuseks on piletimüügi teenustasu kasv. Tallinna Linnatranspordi AS maksab
Transpordiametile piletisüsteemi ülalpidamise eest piletisüsteemi tegeliku kulu ulatuses. Kuna
piletisüsteemi hoolduskulu kasvas uue riigihanke tulemusel, siis suureneb ka piletimüügi
teenustasu.
Keskkonnaameti omatulu
Keskkonnaameti omatulu on 2018. aastal kokku 6 748 914 €, mis moodustab 9% linna
asutuste omatulust. Käesoleva aastaga võrreldes suureneb omatulu 1 181 504 € ehk 21%.
Tulu kasvu põhjuseks on Tallinna Jäätmekeskuse poolt korraldatud jäätmeveo teenustasu, mis
moodustab enamuse Keskkonnaameti haldusala omatulust, kasv seoses uute
jäätmeveopiirkondade lisandumisega. Kavandatud on, et veebruaris 2018 lisandub Haabersti
piirkond, aprillis 2018 lisanduvad Mustamäe kaks piirkonda ning oktoobris 2018 Kristiine
piirkond.
Linna teiste asutuste omatulu
Linna teiste asutuste omatuludest on suuremad elu- ja äriruumide üüritulu, tulu
kaubandustegevusest, parkimisest, kalmistuteenuste osutamisest, Tallinn-Card piletite
müügist ja linnarajatise reklaamitulu.

2.13 Toetused
2018. aastal saadavatest toetustest moodustavad riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad
vahendid 75,5%, välisrahastus 23,1% ning välisprojektide kaasfinantseerimine 1,4%.

2.13.1 Toetused riigilt jm institutsioonidelt
93 199 352
Tallinna linn saab toetusi riigieelarve toetusfondist ning ministeeriumide vahendusel haldusja muude lepingute alusel. 2018. aastaks planeeritakse toetusi riigilt jm institutsioonidelt
kogusummas 93 199 352 €. 2018. aastaks planeeritakse vahendeid tegevuskulude katteks
89 109 020 € ja investeerimistegevuseks 4 090 332 €.
Vabariigi Valitsuse poolt eraldati Tallinnale 2017. aastaks toetusfondist vahendeid kokku
83 092 632 €.
Tegevuskulude katteks saab linn vahendeid ka riigiasutustega sõlmitud halduslepingute jm
lepingute alusel. Halduslepingud sõlmitakse seaduste alusel juhul, kui kohalik omavalitsus
täidab riigi kohustusi. Halduslepingu alusel saab linn riigilt vahendeid nt perekonnaseisu- ja
rahvastikuregistritoimingute teostamiseks, lastekodu asenduskodu teenuse osutamiseks,
kiirabiteenuse osutamiseks, uimastisõltuvusega noorte nõustamis- ja resotsialiseerimise
teenuste osutamiseks jne. Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingute alusel eraldatakse
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vahendeid Tallinna Linnateatrile töötasukuludeks, Kopli Ametikoolile riikliku
koolitustellimuse täitmiseks, üldhariduskoolide riikliku õppekava elluviimise toetamiseks jne.
Lisaks halduslepingutele sõlmitakse eelarveaasta jooksul ministeeriumide ja muude
riigiasutustega muid lepinguid, mille alusel eraldatakse linnale sihtotstarbeliselt vahendeid
konkreetseteks projektideks ja üritusteks.
2018. aasta eelarve eelnõu koostamisel on arvestatud, et kohalike teede hoiuks eraldatakse
Tallinnale sarnases suurusjärgus vahendeid kui 2017. aastal, s.o 3 425 715 €. Prognoosi
aluseks on 2018. aasta riigieelarve eelnõu. Ka muud riigi toetuste prognoosid rajanevad
riigieelarve eelnõus esitatud materjalidele.

2.13.1 Välisrahastus

28 518 004

Välisrahastusest on kavandatud kasutada investeerimisprojektide realiseerimiseks
26 927 785 € ning tegevuskulu ehk nn pehmete projektide rahastamiseks 1 590 219 €.
Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014-2020 välisrahastusega projektide suuremamahuline
realiseerimine algas 2017. aastal ning jätkub aastal 2018.
Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi
infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ arvati investeeringute kavasse
Haabersti ristmiku rekonstrueerimine, Reidi tee ehitus, Vanasadama ja kesklinna vahelise
liikluskeskkonna arendamine, Rail Balticu terminali lennujaamaga ühendamine ja Gonsiori
tänava rekonstrueerimine kokku võimaliku maksimaalse välisrahastusega summas
72 133 520 €.
Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme tingimused on kinnitatud siseministri
3.03.2015 määrusega nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng“. Toetuse andmise eeltingimuseks on linnapiirkonna strateegia olemasolu
perioodiks 2014-2020. Meetme tegevuste eesmärgiks on aastaks 2020 tagada kogukondade
juhitud arengu raames, koostöös teiste omavalitsustega, kõigile Tallinna linnapiirkonna
elanikele lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused ja suurendada säästlike liikumisviiside kasutajate
osakaalu. Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015 määrusega nr 4 on vastu võetud
„Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“ ning selle alusel on koostatud
tegevuskava. Kergliiklusteede võrgustiku ehitamise kava objektid ning rekonstrueeritavad
lasteaiad on üksikasjalikumalt esitatud käesoleva seletuskirja investeerimistegevuse osas.
Suuremad ja olulisemad välisrahastuse investeerimisprojektid on 2018. aastal: Tallinna
Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine summas 423 978 €, Sitsi Lasteaia
hoone energiatõhususe parandamine summas 390 449 €, Järveotsa tee 33 hoone
rekonstrueerimine lasteaiaks summas 850 000 €, Pelguranna tn 31 tugikodu rajamine summas
952 141 € ja Paagi tn 10 korterelamu rekonstrueerimine summas 360 000 €.
Ühtekuuluvusfondi meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“
vahenditest lõpetatakse 2018. aastal Tallinna Loomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute
kompleksi ehitus ja DNA labori sisustamine.
Lisaks investeerimistegevusele teostatakse 2017. aastal ka järgmisi välisrahastusega projekte:
„Helsinki Läänesadama ja Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate
lahenduste abil“ ning „Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes“.
Ülevaade projektidest on esitatud seletuskirja osas „Välisrahastusega projektid”.
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2.13.1 Toetus välisprojektide
kaasfinantseerimiseks

1 781 553

Välisprojektide kaasfinantseerimiseks on 2018. aastal kavandatud kasutada 1 781 553 € ehk
41% enam kui 2017. aastal. 2018. aastal planeeritakse AS-ilt Tallinna Sadam 1 513 854 €
Vanasadamat teenindava Reidi tee ehitamiseks ning 67 679 € Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt euroopa naaritsa liigikaitse programmi raames Tallinna Loomaaia liigikaitse labori
naaritsaaedikute kompleksi ehitamiseks ja DNA labori sisustuse soetamiseks.

31

3. KULUD
2018. aasta eelarve eelnõus on tegevuskulude mahuks kavandatud 549 100 526 €, sellest
kulud riigieelarve eraldiste arvelt 89 109 020 € ning kulud välisrahastuse arvelt 1 590 219 €.
Tegevuskuludest (v.a linna üldkulud) moodustavad suurema osa haridusvaldkonna kulud
32%, linnatranspordi kulud 17% ja sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 9%.
Tabel 3 Tegevuskulud valdkonniti 2017 – 2018
Valdkond

2017

Kulud kokku
Linna juhtimine ja tugiteenused
Haridus
Kultuur
Sport ja vaba aeg
Noorsootöö
Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Linnamajandus
Ettevõtluskeskkond
Linnatransport
Teed ja tänavad
Heakord
Tehnovõrgud
Muud kommunaalkulud
Keskkonnakaitse
Linnaplaneerimine
Avalik kord
Valdkonnad kokku
Finantskulud
Reservfond (linnavalitsus ja linnaosad)
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud
nõuete reserv
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute
reserv
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide
ettevalmistamise reserv
Palga korrektsiooni reserv
Tegevuskulud, v.a riigi ja muude institutsioonide
toetuste arvelt tehtavad kulud
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad
kulud
Kulud kokku
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2018

517 919 456 549 100 526
41 074 722 43 561 827
134 873 962 142 035 622
26 670 133 28 181 976
16 099 426 18 011 404
1 735 173
1 809 101
36 666 438 42 648 185
11 046 545 11 268 989
19 425 993 20 695 497
4 338 880
4 520 101
71 996 477 76 090 948
30 691 558 29 801 175
11 693 935 13 933 213
5 245 145
5 390 465
1 706 340
1 745 000
2 071 202
1 657 585
4 041 894
4 072 787
3 595 012
3 617 553
422 972 835 449 041 428
2 000 000
4 000 000
3 063 363
1 634 000

Muutus
€
31 181 070
2 487 105
7 161 660
1 511 843
1 911 978
73 928
5 981 747
222 444
1 269 504
181 221
4 094 471
-890 383
2 239 278
145 320
38 660
-413 617
30 893
22 541
26 068 593
2 000 000
-1 429 363

%
6%
6%
5%
6%
12%
4%
16%
2%
7%
4%
6%
-3%
19%
3%
2%
-20%
1%
1%
6%
100%
-47%

1 000 000

1 000 000

0

0%

100 000

100 000

0

0%

2 684 000

3 269 700
1 710 000

585 700
1 710 000

22%
X

431 820 198 460 755 128

28 934 930

7%

86 099 258 88 345 398
517 919 456 549 100 526

2 246 140
31 181 070

3%
6%

Joonis 5 2018. aasta tegevuskulude struktuur
Teed ja tänavad
7%

Sotsiaalhoolekanne
9%

Tehnovõrgud
1%
Kultuur
6%
Linnamajandus
5%
Sport, vaba aeg ja
noorsootöö
4%

Linna tugiteenused
9%
Linnatransport
17%
Muud
10%
Haridus
32%

Tabel 4 Tegevuskulud ametiasutuste haldusalade lõikes 2017 – 2018
Ametiasutus (e haldusala)
2017
Linnavolikogu Kantselei
Linnakantselei
Linnaarhiiv
Perekonnaseisuamet
Haridusamet
Kultuuriamet
Spordi- ja Noorsooamet
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Linnavaraamet
Ettevõtlusamet
Transpordiamet
Kommunaalamet
Keskkonnaamet
Linnaplaneerimise Amet
Munitsipaalpolitsei Amet
Haabersti Linnaosa Valitsus
Tallinna Kesklinna Valitsus
Kristiine Linnaosa Valitsus
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Mustamäe Linnaosa Valitsus
Nõmme Linnaosa Valitsus
Pirita Linnaosa Valitsus
Põhja-Tallinna Valitsus
Ametiasutuste haldusalad kokku
Finantskulud
Linnavalitsuse reservfond
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega
seotud nõuete reserv
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute
reserv
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide
ettevalmistamise reserv

2018

2 192 994
26 969 315
869 620
977 397
132 714 252
18 221 259
16 689 129
41 796 063
16 827 332
9 168 326
71 996 477
40 276 358
9 951 997
4 569 156
3 026 402
2 013 515
5 222 125
1 975 107
5 805 227
3 045 914
2 903 571
1 693 994
4 162 865
423 068 395
2 000 000
2 967 803

2 280 974
29 484 795
912 220
1 107 820
139 047 412
18 972 341
18 624 400
47 670 782
17 767 400
8 917 701
76 090 948
39 313 113
11 420 835
5 479 047
3 452 503
2 181 813
5 423 949
2 133 916
6 245 592
3 156 364
3 227 436
1 825 349
4 461 718
449 198 428
4 000 000
1 477 000

1 000 000

1 000 000

100 000

100 000

2 684 000

3 269 700

Palga korrektsiooni reserv

1 710 000
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Muutus
€
87 980
2 515 480
42 600
130 423
6 333 160
751 082
1 935 271
5 874 719
940 068
-250 625
4 094 471
-963 245
1 468 838
909 891
426 101
168 298
201 824
158 809
440 365
110 450
323 865
131 355
298 853
26 130 033
2 000 000
-1 490 803

585 700

%
4%
9%
5%
13%
5%
4%
12%
14%
6%
-3%
6%
-2%
15%
20%
14%
8%
4%
8%
8%
4%
11%
8%
7%
6%
100%
-50%

X

Ametiasutus (e haldusala)

2017

Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt
tehtavad kulud
KOKKU

86 099 258
517 919 456

2018

88 345 398
549 100 526

Muutus
€
2 246 140
29 471 070

%
3%
6%

Kuludest kaetakse 69,8% linnakassa vahendite arvelt (2017. aastal 68,5%). Riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused moodustavad katteallikatest 2018. aastal 16,2% (2017.
aastal 16,7%) ning omatulud 13,7% (2017. aastal 14,4%). Välisrahastuse osakaal
tegevuskulude katteallikana jääb nii 2018. kui ka 2017. aastal alla 1%.
Joonis 6 2018. aasta tegevuskulude katteallikate struktuur
Linnakassa
69,8%

Riigi ja muude
institutsioonide toetused
16,2%

Omatulud
13,7%
Välisrahastus
0,3%

Ülevaade linna kulude sisust
Suurima osakaaluga linna tegevuskuludes on tööjõukulud (43%).
Majandamiskulud moodustavad linna kuludest 31%. Majandamiskulud koosnevad:
• administreerimiskuludest;
• kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest;
• koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja materjalide kuludest;
• toitlustus- ja muud teenused.
Majandamiskuludest suurima osakaaluga on kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste
haldamis- ja majandamiskulud (52%).
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Joonis 7 Kulude struktuur majandusliku sisu järgi

Toetused
19%

Tööjõulud
43%

Muud kulud
7%

Majandamiskulud
31%

Antavatest toetustest 81% moodustavad
tegevuskuludeks ning 19% sotsiaaltoetused.

siht-

ja

mittesihtotstarbelised

toetused

Muudest kuludest on suurima osakaaluga linna kuluna kajastatav käibemaksukulu (68%).
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3.1

Linna juhtimine

Tallinna linn on eesti suurim omavalitsusüksus. Tallinn kui kohalik omavalitsusüksus on
avalik-õiguslik juriidiline isik. Tallinn kohaliku omavalitsusüksusena korraldab talle
seadusega pandud kohaliku elu küsimusi, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi,
mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse.
Tallinna omavalitsusorganid on:
- linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike
elanike poolt seaduse alusel;
- linnavalitsus – linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.
856 830

3.1.1 Linnavolikogu

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis
valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt seaduses sätestatud korras neljaks aastaks.
Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu
sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.
Volikogu IX koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017 ja koosseisu volitused algasid
26. oktoobril 2017. Linnavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonide
kaudu. Linnavolikogu täiskogu töövorm on istung. Linnavolikogu praegune koosseis on
moodustanud 10 komisjoni: haridus- ja kultuurikomisjon, innovatsioonikomisjon,
keskkonnakomisjon,
korraja
tarbijakaitsekomisjon,
linnamajanduskomisjon,
linnavarakomisjon, rahanduskomisjon, revisjonikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
ning õiguskomisjon.
Linnavolikogu praeguses koosseisus on 79 liiget neist 1 fraktsioonivaba liige. Volikogu
koosseisu kuulub 5 fraktsiooni, sh Isamaa ja Res Publica Liidu (5 liiget), Keskerakonna
(40 liiget), Konservatiivse Rahvaerakonna (6 liiget), Reformierakonna (18 liiget) ning
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (9 liiget).
Tallinna Linnavolikogu asub Vana-Viru tn 12.
Eelarvepositsioon hõlmab Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning
linnavolikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele makstavaid tasusid,
teenistuslähetus- ja koolituskulusid. 2018. Aasta eelarvesse on vastavad tasud planeeritud
lähtudes järgmistest õigusaktidest:
• Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele makstava tasu suurus ja kord on kehtestatud
Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrusega nr 12 „Tallinna Linnavolikogu
esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu
suurus ja kord“ ning alates 2. novembrist 2017 on Tallinna Linnavolikogu otsusega
nr 146 „Tallinna Linnavolikogu aseesimeeste arvu määramine“ linnavolikogus 2
hüvitist saavat aseesimeest.
•

Linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja
maksmise kord on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2014 määrusega
nr 4 „Tallinna Linnavolikogu ja linnaosade esinduskogude tööst osavõtu eest
makstava tasu suurus ja kord“ (vastavalt redaktsioonile, mis jõustub 01.01.2018)

3.1.2 Linnavalitsus ja linnavalitsuse liikmete bürood
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1 655 050

Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, kes viib praktilise tegevusega
ellu riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid. Tallinna linna tegevjuhtkonnaks on 8liikmeline Tallinna Linnavalitsus, sh linnapea ja 7 abilinnapead, mis on kinnitatud Tallinna
Linnavolikogu 9. novembri 2017 otsusega nr 153 „Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri kinnitamine“. Linnavalitsuse liikmete töötasu määrad on kinnitatud Tallinna
Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrusega nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja
aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise
kord“. Linnavalitsuse liikmete kohustused on piiritletud tööjaotusega. Linnavalitsuse töö
vorm on istung. Linnavalitsus juhib linna ametiasutuste (v.a Linnavolikogu Kantselei) ja
nende kaudu hallatavate asutuste tegevust ning osaleb linnavolikogu poolt kehtestatud korras
aktsionärina, osanikuna, asutajana ja liikmena linna eraõiguslike juriidiliste isikute
juhtimistegevuses. Linnavalitsus asub Vabaduse väljak 7.
Eelarvepositsioon sisaldab linnavalitsuse liikmete ja linnavalitsuse liikmete büroode
isikkoosseisu kulusid.

3.1.3 Endiste linnapeade toetus (a)

26 340

Toetust on kavandatud maksta kolmele endisele pensionärist linnapeale, igaühele 550 € kuus,
millele lisandub sotsiaalkindlustusmaks. Toetuse maksmise aluseks on Tallinna
Linnavolikogu 29. novembri 2007 määrus nr 39 „Toetuse maksmine Tallinna endistele
linnapeadele“.
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3.2

Linna tugiteenused

LINNA
TUGITEENUSED

Perekonnaseisuteenused

Arhiiviteenused

Arhivaalide
kogumine ja
säilitamine

Perekonnaseisutoimingud

Arhivaalides
sisalduva info
vahendamine

Arhiivi- ja
rahvastikuregistri
toimingud

Linna tugiteenuste valdkonna tooted ja tootegrupid
Linna tugiteenuste valdkonna põhieesmärk on teadmistepõhise juhtimise ning hea
teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linnaasutustega Tallinn.
Linna tugiteenuste valdkond hõlmab tootegruppe ja eelarvepositsioone Linnaarhiivi ja
Perekonnaseisuameti haldusalas, eelarvepositsioone Linnavolikogu Kantselei ja
Linnakantselei haldusalas ning piirkondlikke tugiteenuseid linnaosa valitsuste haldusalas.

3.2.1 Arhiiviteenused

912 220

Tootegrupp arhiiviteenused hõlmab tooteid: „Arhivaalide kogumine ja säilitamine“,
„Arhivaalides sisalduva info vahendamine“ ning eelarvepositsiooni arhiivinduse haldus
Tallinna Linnaarhiivi haldusalas.
3.2.1.1

Toode: arhivaalide kogumine ja säilitamine

385 285

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna omavalitsuse ja asutuste tegevuse tulemusena loodud või
saadud arhiiviväärtusega arhivaalide (alates 13. sajandist kuni tänapäevani) kogumine ja
säilitamine ning dokumentide arhiiviväärtuse hindamine Tallinna linna ametiasutustes ja
nende hallatavates asutustes.
Tegevuse kirjeldus
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Toote raames kogutakse, säilitatakse, kaitstakse, konserveeritakse ja restaureeritakse Tallinna
linna kui omavalitsusüksuse ja tema asutuste tegevuse tulemusena loodud või saadud
arhiiviväärtusega arhivaale, täiustatakse arhivaalide arvestus- ja teatmesüsteemi ning
tagatakse linnaarhiivile säilitamiseks üleantud arhivaalide säilimine ja kaitse, parandades
arhivaalide säilitustingimusi linnaarhiivi hoonetes, ja hinnatakse Tallinna linna ametiasutustes
ja nende hallatavates asutustes tekkivaid dokumente arhiiviväärtuse seisukohalt.
3.2.1.2

Toode: arhivaalides sisalduva info vahendamine

216 649

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on linnaarhiivis säilitatavates säilikutes sisalduva informatsiooni
vahendamine avalikkusele.
Tegevuse kirjeldus
Väljastatakse arhiiviteatisi, ärakirju ja väljavõtteid linnaarhiivis säilitatavatest arhivaalidest,
antakse välja arhiivinduslikke teatme- ja metoodilisi materjale ja teatmikke (sh elektroonilisi),
korraldatakse Tallinna ajaloo teaduslikku uurimist. Korraldatakse ajaloo- ja arhiivindusalaseid
seminare ja nõupidamisi, tehakse koostööd teiste arhiivide ja teadusasutustega arhiivinduse ja
ajaloouurimise alal ning tutvustatakse Tallinna ajalugu ja linnaarhiivi varasid avalikkusele.
Nõustatakse uurijaid ja edastatakse infot linnaarhiivi ja linnaarhiivi kogude kohta Tallinna
veebilehel.
3.2.1.3
Tallinna ajaloo üldkäsitluse koostamine ja
väljaandmine

57 456

Tallinna Linnavolikogu 3. oktoobri 2013 otsusega nr 161 "Tallinna ajaloo üldkäsitluse
koostamise ja väljaandmise heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna Linnaarhiivi
juhatajale Küllo Arjakale" kiideti heaks kava anda 2019. aastal välja uus Tallinna ajaloo
üldkäsitlus. Algselt kavandatud 3-le köitele lisandub veel 1 köide, et tagada Tallinna ajaloo
üldkäsitluse igakülgselt kõrge sisuline tase. Viimase veerandsajandi jooksul on Tallinna
ajaloo kohta ilmunud rohkesti teaduslikult kaalukaid artikleid ja monograafiaid, mille arvesse
võtmine on kõrgetasemelise üldkäsitluse koostamisel möödapääsmatu.
3.2.1.4

Arhiivinduse haldus

252 830

Arhiiviteenuste osutajaks on Tallinna Linnaarhiiv (edaspidi: linnaarhiiv). Linnaarhiiv on linna
ametiasutus, kes tegutseb Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 määrusega nr 3 kinnitatud
põhimääruse alusel. Linnaarhiiv asub Tolli tn 6.

3.2.2 Perekonnaseisuteenused1

1 107 820

Tootegrupp perekonnaseisuteenused hõlmab tooteid perekonnaseisu toimingud ja
rahvastikuregistri toimingud ning eelarvepositsiooni perekonnaseisuteenuste haldus Tallinna
Perekonnaseisuameti haldusalas.
Haldusreformist tulenevalt muutuvad 2018. aastast Tallinna linna, kui maakonnakeskuse
kohaliku omavalitsuse (MK KOV), pädevus perekonnaseisutoimingute teostamisel ning
rahastamise põhimõtted. Aluseks on maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi
1

Alates 2017. aastast kajastatakse tootegrupi kuludes ka riigieelarve toetuste arvel tehtavad riiklike ülesannete
täitmisega seotud kulud.
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Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (vastu võetud 14.06.2017, jõustub
01.01.2018; RT I, 04.07.2017, 1).
Tallinna
Perekonnaseisuametile
lisandub
Harju
Maavalitsusest
ületulevate
perekonnaseisutoimingute tegemise kohustus.
3.2.2.1

Toode: perekonnaseisutoimingud

608 402

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on perekonnaseisualaste riiklike ja kohaliku tähtsusega ülesannete
täitmine. Sihtgrupiks on Tallinna ja Eesti teiste piirkondade täisealised ning eeskostel olevad
elanikud, sh Euroopa Liidu ning teiste välisriikide kodanikud.
Tegevuse kirjeldus
Toote tegevusteks on esmaste perekonnaseisukannete, abielu-, abielu lahutamise-, sünni-,
isaduse omaksvõtu-, surma- ja soo andmete muutmise kannete koostamine. Uue isikunime
andmise otsustamine või menetlusdokumentide edastamine siseministeeriumile otsuse
tegemiseks. Lapsendamise kohtuotsusest andmehõive tegemine ja uue sünnikande
koostamine. Abieluvararegistrile varasuhte valiku edastamine. Vaimulike juhendamine ning
abielukannete sisestamine registrisse ja varasuhte edastamine. Euroopa Liidu Nõukogu
määrus (EÜ) 22.01/2003 artikkel 39 alusel tõendi väljastamine. Abielu sõlmimise piduliku
kombetalituse läbiviimine. Tallinna sünnitoetuste avalduste vastuvõtmine. Sünni
registreerimine väljaspool ameti ruume. Riigilõivu vastuvõtmine ja tasumise üle arvestuse
pidamine (abielu-, abielu lahutamise ja uue nime andmise kande eest). Nõustamine
perekonnaseisutoimingute
alastes
küsimustes.
Dokumentide
ettevalmistamine
arhiveerimiseks.
Piduliku kombetalituse maine tõstmiseks on kavandatud kinkida 1 200-le teenuse kasutajale
abieludokumendi ümbriskaaned ja „õnnepliiats“. Pidulike kombetalituste kulud 177 067 €,
kaetakse omatulude arvelt.
Projekti „Hõbelusikas“ raames on kavandatud kinkida 4 700-le vastsündinud linnakodanikule
mälestusesemena kruus ja väärilise kujunduse ning ümbriskaanega nimetunnistus kokku
summas 57 358 €.
3.2.2.2

Toode: arhiivi- ja rahvastikuregistri toimingud

373 628

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on arhiivi- ja rahvastikuregistritoimingud ja rahvastikuregistri
kasutamise korraldamine.
Tegevuse kirjeldus
Teostatakse kandeid elukoha aadressi, statistiliste andmete, perekonnaseisu muudatusi
kajastavate kohtuotsuste ning välisriigi abielu, abielulahutuse, sünni ja surma kohta.
Väljastatakse perekonnasündmuse tõendeid, rahvastikuregistri väljavõtteid, tõendeid Viini
1976. aasta konventsiooni alusel (CIEC tõendid) ning abieluvõimetõendeid. Täiendatakse
rahvastikuregistri andmeid varasemate perekonnaseisuaktide sisestamisega ning
sugulussidemeid tõendavate andmetega. Teostatakse kandeid Euroopa Liidu kodanikule
tähtajalise elamisõiguse andmise ja isikukoodi andmise kohta. Koordineeritakse rahvastiku
arvestuse alast tegevust ja juhendamist ning rahvastikuregistri kasutamise korraldamist.
Koostatakse statistikat Tallinna elanike kohta. Riigilõivu vastuvõtmine ja tasumise üle
arvestuse pidamine. Dokumentide arhiveerimine ja arhiivi üle arvestuse pidamine.
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Rahvastikuregistri andmete kvaliteedi tõstmiseks parandatakse ebaõiged ja lisatakse
puuduvad andmed, millega seonduvate kulude katteks on määratud riigieelarveline toetus
summas 95 867 €. .
Registripõhise rahvaloenduse ettevalmistamiseks täiendatakse ja parandatakse täiendavalt
rahvastikuregistri andmeid, millega seonduvate kulude katteks on määratud riigieelarveline
toetus summas 50 000 €.
3.2.2.3

Perekonnaseisuteenuste haldus

125 790

Perekonnaseisuteenuste
osutajaks
on
Tallinna
Perekonnaseisuamet
(edaspidi:
perekonnaseisuamet). Perekonnaseisuamet on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 35 kinnitatud põhimääruse alusel. Asutuse
tegevuse eesmärgiks on kõrge teeninduskultuuriga ja tegusa linnaasutusena elanikkonna
kvaliteetne ja häireteta perekonnaseisualane teenindamine. Asutuse põhitegevuseks on
õigusliku tähendusega perekonnaseisukannete koostamine ja edastamine rahvastikuregistrisse.
Kande tegemisel kohaldatakse Eesti- ja rahvusvahelist õigust ning luuakse õiguslik alus
sugulussidemetest. Teised haldusorganid (notar, kohus, politsei- ja piirivalveamet,
sotsiaalkindlusamet, maksu-ja tolliamet jt) teevad õiguslikke toiminguid lähtudes
perekonnaseisuasutuse poolt rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetest.
Perekonnaseisuamet asub Pärnu mnt 67.

3.2.3 Linnavolikogu kantselei
3.2.3.1

Linnavolikogu kantselei

1 380 144

Tallinna Linnavolikogu Kantselei (edaspidi: kantselei) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 05. septembri 2013 määrusega nr 48 kinnitatud põhimääruse alusel.
Kantselei põhiülesandeks on linnavolikogu asjaajamise ja majandusliku teenindamise
korraldamine ning komisjonide ja fraktsioonide töö tagamine. 2011. aastal moodustati
Tallinna Linnavolikogu Kantseleis struktuuriüksusena ombudsmani büroo. Ombudsman on
oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kelle põhiülesandeks on kontrollida põhiõiguste ja vabaduste tagamise põhimõtete ning hea halduse tava järgimist linnavalitsuses ja linna
asutustes. Oma ülesannete täitmisel teeb kantselei koostööd Tallinna Linnakantseleiga.
Linnavolikogu Kantselei asub Vana-Viru tn 12.
3.2.3.2

Visioonikonverents

40 000

Tulenevalt vajadusest leida lahendusi Tallinna linna arengu jaoks olulistele probleemidele
korraldatakse igal aastal Tallinna Visioonikonverents. Konverentsil püstitatakse teatud teema
ning kuulatakse arvamusliidrite ja ekspertide visioone neil teemadel. Eesmärgiks on Tallinna
linna kui pealinna ja elukeskkonna tulevikupildi saavutamine, kaasates Tallinna elukeskkonna
parandamisse ja tulevikupildi kujundamisse oma valdkonna arvamusliidreid ja eksperte.

3.2.4 Linnakantselei
Tallinna Linnakantselei (edaspidi: linnakantselei) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määrusega nr 20 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnakantselei tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär.
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Linnakantselei ülesanne on tagada linnavalitsuse organisatsiooniline ja tehniline töö.
Linnakantselei põhiülesanded on järgmised: linnavalitsuse asjaajamise korraldamine; elanike
vastuvõtu korraldamine linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei ametnike poolt; linnavalitsuse
istungite organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ning läbiviimise tagamine vastavalt
linnavalitsuse reglemendile; linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei õigusalane teenindamine;
Tallinna õigusaktide avaldamine ja avalikustamine; linna avaliku teenistuse koordineerimine,
linna ametiasutuste ühtse personali-, koolitus- ja palgapoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
linna infotehnoloogia arengustrateegia loomine, arendamine ja teostamine; linna eelarve
koostamine, eelarve täitmise korraldamine, majandusarvestuse korraldamine; linna
eelarvestrateegia kujundamine ja elluviimine; linnavalitsuse tegevust kajastava informatsiooni
kogumine ja levitamine; riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse esitatavate
andmete kogumine ja kontroll andmete esitamise üle; Tallinna linna nimel ostjana
riigihankeid teostatavate asutuste metoodiline juhendamine riigihangete teostamisel, selle
tegevuse juhtimine Tallinnas ja Tallinna riigihangete arvestuse pidamine; linna ühtse
sisekontrolli süsteemi koordineerimine ning juhtimis-, administratiivse ja finantskontrolli
teostamine.
3.2.4.1

IT-teenused2(ü)

8 711 900

Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linna ametiasutuste teenistujatele kaasaegse ITinfrastruktuuri ja IT-teenuste tagamine vastavalt teenustasemete kokkulepetele.
Eelarvepositsioon hõlmab:
• linna ametiasutuste ühtse infotehnoloogilise infrastruktuuri loomist, arendamist ja ITseadmete hankimist;
• infotehnoloogilise tugiteenuse organiseerimist kõikidele linna ametiasutustele
infotehnoloogiliste seadmete ja rakenduste optimaalse töö tagamiseks;
• teenistuse infotehnoloogilises keskkonnas peetavate infosüsteemide tervikliku,
käideldava ja turvalise halduse ning tehnilise toe tagamist;
• linna ametiasutuste infotehnoloogia arengustrateegia loomise, arendamise ja
teostamise organiseerimist, linna ametiasutuste nõustamise korraldamist
infosüsteemide loomisel, arendamisel ja kasutuselevõtmisel ning infotehnoloogiliste
vahendite valikul.
Planeeritud kulud jagunevad:
IT-infosüsteemid – 3 469 600
Eelarves kavandatud infosüsteemide pidamise ja arendamise kuludes planeeritakse vahendid
järgmiste infosüsteemide toimimiseks:
• Veebilehed ja –väljundid, teabesüsteemid: linna avalike suhete teenistuse vastutada
olevad linna veebileht ja selle moodulid (Pealinn, Stolitsa, omavalitsuste foorumi, hea
liikleja, ettevõtluspäeva jt veebilehed), veebikaart, linna intranet, portaal „Huvi“
(endise nimega „Kuhu minna“ ), Kommunaalameti vastutada olevad kampaaniad
veebilehel
(Tallinna valgus, hoovid korda, fassaadid korda), linna
sotsiaalmeediakontod ja hallatavate asutuste intranet;
• Dokumendihaldussüsteemid: Linnakantselei hallatav Tallinna õigusaktide register,
linnavalitsuse istungite infosüsteem LIIS ja dokumendihaldussüsteem Postipoiss;
Linnavolikogu istungite infosüsteem AKTAL, stenografeerimise süsteem ja
hääletussüsteem. 2018.aastal on kavas dokumendihaldussüsteemi Postipoiss
2

Eelarvepositsiooni eelarves ei kajastu isikkoosseisu ülalpidamise ja töökeskkonna kulud.
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•

•

laiendamine hallatavatele asutustele. Planeeritud on kulud
linna õigusaktide
menetlemise infosüsteemi TEELE arendamiseks, mille loomiseks vajalikku
eelanalüüsi finantseeriti välisrahastusest.
Teenuste infosüsteemid: Ettevõtlusameti Tallinn Cardi administreerimissüsteem,
Keskkonnaameti kalmistute infosüsteem, lemmikloomaregister, raielubade
infosüsteem ja mänguväljakute infosüsteem, Kommunaalameti kaevetööloa, tänava
ajutise sulgemise ja teiste teemaaalal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise
infosüsteem, Linnaarhiivi kultuuriväärtuslike objektide infosüsteem KAJA ning
arhivaalide digiteerimine, avalikustamine ja säilitamine, Linnavaraameti
maainfosüsteem, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti universaaltoetuste andmekogu, Spordija Noorsooameti sporditoetuste süsteem, Transpordiameti sõiduplaanide andmebaas ja
parkimiskorralduse andmekogu, Linnakantselei avalike teenuste andmekogu, selle
iseteenindus- ja maksekeskkond, statistika infosüsteem ja avalike ürituste infosüsteem.
Planeeritud on vahendid uute infosüsteemise arendamiseks: Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti puuetega inimeste transpordisüsteem ja ligipääsetavuse infosüsteemi
eelanalüüs (välisrahastusega), Transpordiameti ühistranspordi liikluskorralduse
infosüsteemi eelanalüüs (välisrahastus), ristmikekaamerate süsteem, ühistranspordi
kontaktivabade kaartide süsteem ja teeilmajaamade süsteem.
Tugiteenuste infosüsteemid: Ettevõtlusameti hallatavad müügi- ja reklaamilubade ning
turismiturunduse infosüsteem, Keskkonnaameti hallatav haljastute infosüsteem ja
jäätmevaldajate register, Munitsipaalpolitsei Ameti hallatav väärteoasjade register,
Transpordiameti hallatavad Viru Keskuse bussiterminali juhtimissüsteem,
sõitjateloenduse andmebaas ja ühistranspordi prioriteetide infosüsteem, Linnakantselei
hallatavad välisrahastusega projektide andmebaas, uuringute infosüsteem, kinnisvara
korrashoiu rakendus ja kohtuasjade infosüsteem, kehtivuskinnituste ja Estlexi
kasutamine.

IT-infrastruktuur - 1 894 600
IT-infrastruktuuri säilitamise ja arendamise kuludes planeeritakse vahendid järgmisteks
tegevusteks:
• Valmistarkvara kasutusõiguste (litsentside) tagamine:
• 2017. aasta 01. juulist sõlmiti Microsofti tarkvara kasutusõiguse 3-aastane leping linna
ametiasutuste kasutajatele. 2018. a kuludesse on planeeritud kogu aasta rendi kulu.
• Kesksüsteemi rakendused:
• IT-seadmete hankimine: 300 lauaarvuti, 30 sülearvuti ja teiste vajalike seadmete
hankimise. Kirjeldatud maht tagaks linna ametiasutuste arvutitöökohtade IT vahendite
seisundi säilimise saavutatud tasemel – arvuti kasutusiga ei ole pikem kui 5 aastat.
Lisaks on kavas uuendada 2011. ja 2013. aastal hangitud andmehoidlad (storage).
Plaanis on riistvara soetada invabussidesse, et oleks võimalik kasutada uut puuetega
inimeste transpordisüsteemi.
• Andmeside: kohtvõrkude hooldus- ja arendustööd, linna sisemise traadita andmeside
pidamine, andmeside tagamine linna ametiasutuste vahel, välise internetiühenduse
tagamine ja GPRS-side.
• Muud tegevused: IT-poliitika väljatöötamine, analüüside, kaardistuste ja auditite
korraldamine, nõustamisteenuse tellimine riigihangete lähteülesannete koostamiseks ja
keeruliste hangete korraldamiseks.
IT-teenused hallatavatele asutustele 427 100
Ernst & Young Eesti AS töötas välja hallatavate asutuste IT tsentraliseerimise kava, mille
tellis IT-teenistus vastavalt linnapea resolutsioonile 2009. aastal. Tsentraliseerimise kava näeb
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ette etapilise hallatavate asutuste IT-valdkonna nõuete väljatöötamise, vastavusse viimise
kehtestatud nõuetega ja hõlmamise linna IT tsentraliseeritud teenustega.
IT-teenuseid osutatakse tsentraliseeritult 15 hallatavale asutusele, mis paiknevad 41 erineval
aadressil. Tsentraliseeritud IT-teenusteks on IT-kasutajatugi, arvutitöökohtade haldus,
serveriteenused (failiserver, e-post, kaugtöölaud), viirusetõrje, andmeside ja traadita internet.
Lisaks uuendatakse regulaarselt hallatavate asutuste IT-seadmeid
tulenevalt nende
vajadustest.
2018.aasta kuludes on planeeritud jätkata teenuse laiendamist hallatavatele asutustele.
Planeeritud on hõlmata veel kuni 15 asutust, mis paiknevad 29 erineval aadressil. Lisaks
plaanitakse jätkata hallatavate asutuste amortiseerunud riistvara uuendamist ja tagada
võimalus Microsofti tarkvara kasutamiseks.
Haridusasutuste IKT-keskkond 2 920 600
2018. aastaks on planeeritud 12 kuu kulud, võttes arvesse uute lepingute kallinemise ja
haridusasutuste IKT keskkonna suurenenud vajadusi.
Planeeritud on:
• rentida 3000 uut arvutit lisaks 2015. aastal koolidele renditud 4100 ja lasteaedadele
renditud 850 arvutile;
• suurendada renditavate projektorite hulka nii, et koolides kasutatavatest projektoritest
oleksid vähemalt 50 % nüüdisaegsed. Käesoleval aastal renditi koolidele 750
projektorit, mis on umbes 30 % kõigist koolides kasutuses olevatest projektoritest;
• soetada koolide kohtvõrgu ja wifi seadmed;
• haridusasutuste IT-haldusteenus;
• käivitada valitud haridusasutustes tsentraalse printimise pilootprojekt;
• haridusasutuste andmeside;
• rentida haridusasutuste töökohatarkvara (MS Win ja Office).
3.2.4.2

Avalikud suhted3

2 332 000

Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on avalikkuse teavitamine linnaorganisatsiooni tegevustest.
Eelarvepositsioon hõlmab:
• linnavalitsuse liikmete ja linna ametiasutuste ametlikku tegevust kajastava
informatsiooni kogumist, süstematiseerimist ja levitamist;
• linnavalitsuse liikmete ja linna ametiasutuste avalike suhete korraldamist;
• linnaorganisatsiooni sisese informatsiooni vahendamist.
Planeeritud kulud jaotuvad:
Infomaterjalide kuludeks planeeritakse 192 000 €.
Nendest vahenditest on kavas tellida esindus- ja reklaamtrükiseid, infovoldikuid,
õnnitluskaarte, kutsekaarte, märkmepabereid, raamatuid, dokumendikaasi, ajakirju, e-kaarte
jms. Samuti vajatakse vahendeid seoses tõlkimise ja teksti toimetamisega eesti, inglise ja vene
keeles, plakatite ja muude infokandjate kujundustööde, küljendustööde, tootmise ja
eksponeerimisega ning ürituste reklaamimisega erinevates infokanalites ja infokandjatel.
Infomaterjalide kuludes on planeeritud Tallinna veebilehe ning intraneti sisutootmise ja
bännerite kujunduste kulud, samuti Vabaduse väljaku ekraanile materjalide tootmise,
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vahendamise ja tehnilise konverteerimise kulud. Lisaks planeeritakse patenditeenuse
sisseostmisega seotud kulud.
Sisekommunikatsiooni kuludeks planeeritakse 30 000 €.
Kulud on ette nähtud mitmesuguste sisekommunikatsioonialaste ürituste läbiviimiseks.
Meediakuludeks planeeritakse 2 110 000 €, sh:
Tallinna väljaantavad ülelinnalised ajalehed Pealinn ja Stolitsa ning nende tütarväljaanded
Roheline Pealinn ja Zeljonaja Stolitsa jätkavad ka 2018. aastal ilmumist nädalalehtedena.
2018. aastal planeeritakse nende väljaandmiseks 1 280 000 €. Ajalehtede täpsed tootmis- ja
levikulud selguvad riigihanke ja läbirääkimiste tulemusena.
Raepressi ostetud tööd ja teenused on kokku 2018. aastal planeeritud summas 830 000 €.
Traditsiooniliselt jätkub BNS uudiste ja meediamonitooringu tellimine 12 kuuks kogu linna
laivõrgule. Linna ametlikke teateid avaldatakse üleriiklikus päevalehes, teenuse osutaja
selgub riigihanke tulemusena. Jätkuvad pika traditsiooniga linnauudised Kuku-raadios ning
Tallinna elu kajastava telesarjad ja raadiouudised vene keeles.
3.2.4.3

Arendustegevus4

240 000

Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linna igakülgse, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu
kindlustamine.
Eelarvepositsioon hõlmab arendustegevuse ja Tallinna Brüsseli esinduse kulusid.
Arendustegevus 132 300
Uurimuste kuludeks planeeritakse 121 300 €.
Kavas on läbi viia järgmised linnauuringud:
• linnaelanike rahulolu avalike teenustega;
• teleauditooriumi uuring telekanalite vaatajaskonna kohta (koos Infosys+ aastase
kasutuslitsentsiga);
• Tallinna teemalised lühiküsitlused.
• uuring „Tallinna regiooni liikuvusuuring ja arengustsenaariumid 2035“
Statistilised kogumikud – kuludeks planeeritakse 11 000 € statistikakogumiku „Tallinn
Arvudes“ välja andmiseks.
Tallinna Brüsseli esindus 107 700
Tallinna esindus Euroopa Liidu institutsioonide juures Brüsselis avati 13. mail 2002. Esinduse
tegevust koordineerib Tallinna Linnakantselei.
Tallinna esindus Brüsselis esindab linna Euroopa Liidu juures, arendab koostööd kohalikule
omavalitsusele
oluliste
Euroopa
Liidu
institutsioonide,
organisatsioonide
ja
kontaktvõrgustikega, tutvustab Tallinna kui uuendusmeelset omavalitsust ja atraktiivset
turismikohta.
Olulisemateks tegevusteks 2018. aastal on Tasuta Ühistranspordi Linnade Võrgustiku
edasiarendamine, osalemine Euroopa linnade tegevuskava (Urban Agenda) rakkerühma töös,
Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamine, sealhulgas välismeedia visiitide korraldamine
Tallinnasse.

4
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3.2.4.4

Personalijuhtimine5

254 313

Valik ja värbamine 10 800
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on kvaliteetse ja efektiivse valiku- ja värbamisprotsessi
tulemusena professionaalsete töötajate leidmise ja kinnistamise tagamine.
Eelarvepositsioon hõlmab:
• väärtustatud põhimõtete alusel toimuva personalivaliku ja värbamise tagamist;
• ametiasutuste sisese ja välise värbamise kaudu linna ametiasutuste personalivajaduse
rahuldamist uute teenistujate osas;
• personalivalikul kasutatavate meetodite ja vahendite kindlustamist ametikohale
sobivaima kandidaadi leidmisel;
• ametiasutuste juhtidele ja linnakantselei struktuuriüksuste juhtidele professionaalset
abi ja tuge valikuprotsessi läbiviimisel.
Optimaalsete tegevuskulude saavutamiseks kasutatakse paindlike lepinguhindade pakette ja
kasutatakse konkursikuulutuste avaldamiseks püsikliendi hindu.
Tulenevalt värbamiskanalite sobivusest linna personaliotsingu profiiliga, tagab linnakantselei
kahe elektroonilise personaliotsingu keskkonna (CV Keskus ja CV Online)
kasutamisvõimaluse kõigile linna ametiasutustele ning tasub kasutamisõigusega seotud kulud.
Linnakantselei nimel 23 ametiasutusele ühise kasutuslepingu sõlmimine on linnale oluliselt
säästlikum ja annab õiguse piiramatu arvu otsingukuulutuste avaldamiseks, andmebaasis
olevate CV-de analüüsiks jne.
Linnakantselei teenistujate ja linna ametiasutuste juhtide värbamisel kasutatakse personali
konkursside korral ajalehte Postimees (kui linna ametlike teadete avaldajat) ja lähtuvalt
teenistusspetsiifikast lisaks teisi meediaväljaandeid kuulutuste avaldamiseks (Äripäev,
Päevaleht, Eesti Ekspress). Suuremate ajakirjandusväljaannetega on saavutatud kokkulepped
soodushinnapakettides.
Ühekordse otsingukuulutuse avaldamise kulu koos käibemaksuga on vahemikus 450 – 890 €.
Tavaliselt avaldatakse ühe otsingu käigus kuulutus 1-2 korda.
Personaliarendus 235 013
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linna ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste
töötajate oskuste arendamine ja toetamine kvaliteetse ja järjepideva arendus- ja
koolitustegevuse kaudu.
Eelarvepositsioon hõlmab:
• koolitus- ja arendustegevust, mis toimub väljatöötatud koolituspõhimõtete alusel,
arvestades iga-aastaseid linnavalitsuse poolt heaks kiidetud koolitusprioriteete;
• ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate iga-aastast tsentraliseeritud
koolitusvajaduse väljaselgitamist, selle alusel koolitusplaani ja koolituseelarve
koostamist;
• koolitusplaani täitmise tagamist ja kontrolli koolituseelarve kasutamise üle;
• linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei teenistujate koolitusvajaduste välja
selgitamist, koolitusplaanide ja –kavade ning optimaalse koolituseelarve koostamist,
samuti koolitusplaani täitmise tagamist selleks eraldatud vahendite piires.
Linna ametiasutuste tsentraliseeritud
linnakantselei koolituskuluks 100 643 €.

5
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134 370 €

ja

Linnakantselei teenistujate koolituskuludeks on planeeritud 15% teenistujate ühe kuu
ametipalkadest. Koolituskulu sisaldab koolitusteenuse ostmist, sh käibemaksu, kohvipauside
korraldamist koolitustel ja ka koolituslähetusi.
Tsentraliseeritud koolituskulud on planeeritud järgmiste koolituste läbiviimiseks:
• asjaajamine, arhiivindus, sekretäritöö;
• arvutiõpe ja infotehnoloogia;
• juhtimine/arendus;
• Euroopa Liit ja välissuhtlusvaldkond;
• klienditeenindus ja suhtlemispsühholoogia;
• majandus, rahandus ja raamatupidamine;
• personalitöö;
• sisekontroll;
• sotsiaaltöö;
• suhtekorraldus ning toodete ja teenuste turundus;
• õigus;
• keskkond;
• töötervishoid ja tööohutus
• meditsiin
• muud koolitused lähtuvalt vajadusest.
Töötervishoid 8 500
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on töökeskkonna kujundamine Linnakantseleis, vältimaks
tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitamaks teenistujate töövõime ja tööheaolu.
Arvestades Linnakantselei töökeskkonna riskianalüüsi ja selle alusel koostatud tegevuskava
ning töötervishoiuarsti otsuseid planeeritakse töötervishoiu kuludeks:
• arstliku läbivaatuse (tervisekontroll) kulud 4 860 € (tervisekontroll on planeeritud läbi
viia 108 teenistuja osas ja ühe kontrolli kulu 45 €);
• vaktsineerimised 240 € (planeeritakse 16-le riskigrupi teenistujale, kes oma töös väga
tihedalt suhtlevad klientidega, ühe vaktsineerimise hinnaks on arvestatud 15 €);
• nägemisteravust korrigeerivate abivahendite (prillide) hüvitamise kulud 3 400 € (34–le
teenistujale a` 100 €).
3.2.4.5

Haldusteenused6

2 481 600

Infrastruktuuri haldamine 1 959 000
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on tagada Linnakantselei hallatava kinnisvara füüsiline,
juriidiline ja majanduslik säilimine läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise
ja dokumenteerimise.
Eelarvepositsioon hõlmab Linnakantselei bilansis olevate ja üüritavate hoonete
ekspluateerimiseks, korrashoiuks ja säilimiseks vajalikku tegevuste kogumit, sh vara
haldamiseks vajalike lepingute sõlmimist, jooksvate remonttööde teostamist, soojus- ja
elektrienergiaga, vee- ja kanalisatsiooniga varustamise kindlustamist, tuleohutusnõuete
järgimise kindlustamist, valve- ja sidesüsteemide toimimise kindlustamist jms.
Toote kuludeks kavandatakse kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.
Linnakantselei kasutuses on hooned Vabaduse väljak 7, Vabaduse väljak 10/Harju tn 13,

6
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Müürivahe tn 2, Rotermanni tn 14 ja 16, Raekoja hoone, Roosikrantsi residents, Särgava
külalistemaja ja hoonete kompleks J. Poska tn 8.
Varustusteenused 431 600
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linnavalitsuse liikmetele ja linnakantselei teenistujatele
tööks vajalike vahendite kindlustamine.
Eelarvepositsioon hõlmab väikevahendite ja kulumaterjalide hankimist, väikevahendite
hooldust, arvestuse pidamist kulumaterjalide kasutamise ning väikevahendite säilimise üle
ning sidekulusid.
Transporditeenused 91 000
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linnakantselei tegevuste logistiline toetamine.
Eelarvepositsioon hõlmab:
• tööalasteks sõitudeks isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamist linnakantselei
teenistujatele;
• linnakantselei
tegevuseks
vajalike
veoste
teostamist
linnakantselei
transpordivahenditega;
• täiendavate transporditeenuste tellimist.
3.2.4.6

Finantsjuhtimine7 (ü)

2 282 400

Finantsarvestus 147 600
Kulud hõlmavad linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete (sh eelarve aruanded)
auditeerimist ning finants-, maksu- ja juhtimisarvestuse valdkonnas konsultatsiooniteenuste ja
koolituste tellimist.
2017. aastal korraldatud riigihanke tulemusena on linna audiitoriks perioodil 2017-2019
audiitorbüroo KPMG Baltics OÜ, kes tagab audiitorteenuse nii kõigile linna asutusele kui ka
linna raamatupidamiskeskuses teenindatavatele linna sihtasutustele, äriühingutele ja
mittetulundusühingule ning konsolideerimisgrupi üksusele Tallinna Linnatranspordi AS.
Riigihanke tulemusel kujunes auditi teenuse tunnihinnaks 30 € /tund (käibemaksuta) ja
konsultatsiooniteenuse tunnihinnaks 40 € /tund (käibemaksuta). Lisaks linna audiitorbüroolt
(KPMG) ostetavatele teenustele ostetakse vajadusel konsultatsiooniteenuseid ja
koolitusteenust ka teistelt teenuse pakkujatelt (maksukonsultandid, koolitusfirmad, teised
audiitorbürood jne).
2018. aastaks on planeeritud konsultatsiooniteenuseid suuremas mahus seoses linna ja
erapartnerite vaheliste PPP lepingute analüüsimise vajadusest.
Planeerimine 10 000
2018. aastaks planeeritakse kulud seoses kavaga juurutada etapiviisiliselt linna asutuste
põhine eelarvestamine, millega kaasneb vajadus kaasata väliseid konsultante projekti edukaks
elluviimiseks vajalike analüüside teostamisel aastatel 2018-2022.
Rahahaldus 103 800
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linna kassahalduse rahavoogude juhtimine.
Jätkuvalt kasvab asutuste ja nende filiaalide hulk, kes kasutavad kaardimaksete terminale ning
suureneb sellevõrra ka kaardimaksete arv. Kaardimaksete terminale on üha enam mõistlik
paigutada ka väiksema käibega asutustesse ja nende filiaalidesse, kuna sularaha haldusega
7
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seotud teenustasud on pidevalt kasvanud. Vahendid on planeeritud ka võlakirjade
hooldustasudeks, tarkvara TreasuryView kasutustasuks, mündiautomaatide hooldustasudeks,
pangalinkide tasudeks ja sularahaveo korraldamiseks linna asutustest. Arvestatud on ka
juriidiliste kuludega, mis lisanduvad välispankadelt laenude võtmisega.
Linna krediidireitingu uuendamise kuludeks on 2018. aastal planeeritud 18 000 €. Eelarve
planeerimisel on arvestatud, et aastane kulu linna krediidireitingu uuendamiseks kasvab
3 600 € võrra. 2017. aasta lõpus viidi läbi uus hange reitinguagentuuri leidmiseks ning
esialgse turu-uuringu tulemused on kinnitanud, et hind võrreldes senise 2-aastase lepinguga
kasvab. Linn peab oma krediidireitingut uuendama iga-aastaselt, et saada parimaid tingimusi
võõrvahendite kaasamisel nii linnale endale kui ka linna konsolideerimisgruppi kuuluvatele
linna ettevõtetele. Iga-aastane reitingu uuendamine on vajalik ka tulenevalt linna kehtivatest
laenu- ja võlakirjalepingutest, millest on krediidireitinguga seotud 2008. aastal, 2012. aastal ja
2017. aastal Euroopa Investeerimispangaga sõlmitud laenulepingud, mille tingimuste kohaselt
on pangal õigus laen tagasi kutsuda, kui linna reiting langeb teatud tasemele. Seega peab linn
lepingu tingimuste täitmiseks tagama krediidireitingu uuendamise iga-aastaselt eelnimetatud
lepingu kehtivuse jooksul. Samuti on reiting vajalik laenukapitali kaasamiseks eelarveaasta
jooksul rahavoogude juhtimisel.
Finantsinfosüsteemide haldus 1 925 000
Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada linna juhtimiseks vajaliku finantsinformatsiooni
süsteemi funktsioneerimine.
Eelarvepositsioon hõlmab:
• linna ühtse integreeritud finantsinfosüsteemi toimimise tagamist ja tuge
majandustarkvara SAP kasutajatele;
• sisekoolituste läbiviimist, eesmärgiga tagada linnaorganisatsioonis ühtse metoodika
alusel finantsinfosüsteemi tõrgeteta kasutamine.
Finantsinfosüsteemide haldamiseks planeeritakse 2018. aastaks järgmised tööd ja teenused:
• majandustarkvara SAP linnale soetatud litsentside hooldustööd;
• majandustarkvara WinShuttle soetatud litsentside hooldustööd;
• finantsinfosüsteemi majutusteenus;
• ostu- ja müügiarvete elektroonse menetlemise süsteemide haldamine;
• SAP ERP-is loodud lahenduste hooldusteenus;
• SAP ERP arendustööd (peamiselt müügi-, palga- ja personalivaldkondade arendused) ;
• SAP NW-BI süsteemi ja SAP Portali hooldustööd;
• SAP Bank Bridge (SBB) süsteemi arendus- ja hooldustööd;
• mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi (MTT) hooldus- ja arendustööd;
• välisprojektide andmekogu infosüsteemi hooldus- ja arendustööd;
• kassasüsteemi II faasi arendustööd;
• linnatöötaja portaali litsentside ost ja hooldusteenus..
Üldjuhtimine 36 000
Eelarvepositsiooni kulud on seotud teenistuse sisekommunikatsiooni arendamise vajadusega
ning linna esindamisega suhetes kolmandate osapooltega, külaliste ja välispartnerite
vastuvõtmisega ning muude teenistuse üldkuludega.
Välisprojektide administreerimine 60 000
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Kulude planeerimisel on arvestatud, et sisseostetava projektijuhtimise ja konsultatsiooni maht
mõnevõrra väheneb, kuna finantsteenistuses on käivitamisel strateegiaüksus, mille
mehitamisel kasvab enda võimekus projekte juhtida.
Linnasekretäri büroo ja linna valdkondlike
3.2.4.7
teenistuste isikkoosseis

9 550 135

Eelarve positsioon sisaldab 2014. aasta struktuurimuudatuse tulemusel moodustatud
linnasekretäri büroo ja linna valdkondlike teenistuste isikkoosseisu kuuluvate
teenistuskohtade ning võlaõiguslike lepingute alusel töötavate töötajate töötasu ja tööjõu
maksude kulusid.
3.2.4.8

Juhtimistugi

375 277

Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud 180 000
Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud on ette nähtud linna esindusürituste, protokolliliste
vastuvõttude ja välisdelegatsioonide vastuvõttude korraldamiseks ning linna meenete
soetamiseks. Oluline on Tallinna positsiooni säilitamine rahvusvaheliste ürituste
(konverentsid, festivalid, suurvõistlused jm) toimumiskohana, millega traditsiooniliselt
linnapoolse toetusena kaasnevad väliskülaliste vastuvõtud raekojas jm linna esindushoonetes.
Seoses Eesti Vabariik 100 tähistamisega võib ette näha ürituste ja VIP külaliste arvu kasvu,
millega kaasnevad ka protokollilised kohustused Tallinna linnale. Kulud kaasnevad ka
tähtpäevade ja linna tippsündmustega seotud ürituste ning vastuvõttude korraldamisega
(Tallinna päev, linna teenetemärkide kätteandmine, rahvusvahelised merepäevad, Eesti
taasiseseisvumispäev, jõulud ja aastavahetus jm). Protokolliüritustega kaasnevad kulud on
seotud toitlustamise, lillede ja protokollitrükiste tellimisega.
Muu juhtimistugi 195 227
Muu juhtimistoe kuludest planeeritakse:
• lähetuskuludeks 160 000 €, sh välislähetusteks 145 000 € ja riigisisesteks lähetusteks
15 000 €. Lähetuskulud on vajalikud seoses Tallinna tegevusega rahvusvahelistes
organisatsioonides ja koostöövõrgustikes ning sõprus- ja partnerlinnade üritustel.
Tallinn osaleb 15 rahvusvahelise organisatsiooni töös, millest 7 tööd koordineerib
Linnakantselei. Ka ametite poolt koordineeritavate organisatsioonide töös osalemine
toob kaasa lähetusi linnavalitsuse liikmetele, kes esindavad organisatsioonides linna
poliitilisel tasandil. Lähetusi toob endaga kaasa ka linna positsioonide esindamine
erinevate organisatsioonide töögruppides. Näiteks osaleb Tallinn EUROCITIES kõigi
foorumite (8) töös. juhtides Teadmusühiskonna foorumi küberkaitse töörühma, 2018.
aastal on kavas kandideerida organisatsiooni juhatusse, mis annaks võimaluse kaasa
rääkida Euroopa Liidu suurlinnu puudutavate poliitikate kujundamisel. Välislähetusi
toovad kaasa ka partnerlinnadega läbiviidavad koostööprojektid ning osalemine
partnerlinnade esindusürituste programmis. Tallinnal on hetkel 20 aktiivset
partnerlinna, neist 3 Hiinas.
• kuludeks toiduainetele 2 000 €, mis on vajalikud külalismajades toitlustamisteenuse
pakkumiseks. Kulud kaetakse 100% omatulude arvel.
• mitmeteks ühekordse või ettenägematu iseloomuga kuludeks 33 227 €.
3.2.4.9

Liikmemaksud (a)

271 400
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Tallinna Linnavolikogu on võtnud vastu otsuse Tallinna liikmelisuse kohta järgmistes
rahvusvahelistes organisatsioonides koos kohustusega tasuda iga-aastaseid liikmemakse:
• ELL (Eesti Linnade Liit);
• HOL (Harjumaa Omavalitsuste Liit);
• IMPACTS (rahvusvaheline võrgustik, mis koondab Euroopa ja Põhja-Ameerika linnu
liikuvuse ja transpordipoliitikate alastes küsimustes);
• Eurocities;
• UBC (Läänemere Linnade Liit);
• INTA (Ülemaailmne Linnaarengu Organisatsioon);
• ICF (Intelligentsete Kogukondade Foorum).
Juriidilised teenused ja ühekordsed
3.2.4.10
kohtuvaidlused

326 000

Juriidilised teenused 191 000
Tallinna linna tegevus avalik-õiguslike ülesannete täitmisel on seotud õiguslike küsimuste ja
probleemide lahendamisega, mille juures võib esineda vajadus kvaliteetse õigusteenuse
sisseostmiseks advokaadibüroodelt ja teistelt kutselistelt õigusabi pakkujatelt.
Tallinna Linnakantselei korraldab Tallinna linna esindamist kohtus, mis hõlmab muuhulgas
kohtuasjade algatamist, pooleliolevates vaidlustes apellatsiooni-, kassatsiooni- ja
määruskaebuste esitamist ning teiste menetlustoimingute tegemist sätestatud ulatuses.
Kulud jagunevad
• õigusabikuludeks 158 000 €;
• Eesti Juristide Liidule üliõpilaste praktika korraldamise toetamiseks 9 000 €.
Läbi selle praktika saavad tudengid olulise reaalse töökogemuse ühelt poolt ja teiselt
poolt on vähekindlustatud elanikel seeläbi võimalus saada tasuta õigusnõuandeid;
• riigilõivudeks 24 000 €
Tallinna Linnakantselei korraldab Tallinna linna kohtus esindamist, mis hõlmab
muuhulgas kohtuasjade algatamist, pooleliolevates vaidlustes apellatsioon-,
kassatsioonkaebuste ja määruskaebuste esitamist ning teiste menetlustoimingute
tegemist. Vastavalt riigilõivuseadusele tuleb enamuselt nimetatud toimingutest tasuda
riigilõiv seaduses sätestatud ulatuses.
Ühekordsed kohtuvaidlused 135 000
Kulude planeerimisel on aluseks võetud kohtupraktika ja pooleliolevate kohtuvaidluste maht.
3.2.4.11

Rahvaküsitlused

31 000

Rahvaküsitlusi korraldatakse nii seoses uuringutega kui ka iseseisvalt vastavalt linna
juhtkonna operatiivsele infovajadusele.
3.2.4.12

Rahuliku kooselamise programm

442 470

Rahuliku kooselamise programmi üldiseks eesmärgiks ja esmaseks ülesandeks on ennetada
kõikvõimalikke julgeolekuriske, mis võivad tuleneda rahvuspingetest ja tagada linnaelanike
turvalisus, vastastikune usaldus ja rahulik kooselu.
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Programmi raames jätkatakse mittetulundustegevuse toetamise, projektikonkursside,
kodurahufoorumite, konverentside ning seminaride korraldamisega. Koolitustegevuse raames
võimaldatakse muu hulgas eesti keele täiendõpet Tallinna koolide ja lasteaedade õpetajatele,
samuti toimuvad 2018. aasta kevadsemestril eakatele suunatud avatud ülikooli loengud eesti
ja vene keeles (Väärikate Ülikool). Planeeritakse jätkata erinevate (vähemusrahvuste)
kultuuriürituste korraldamisega ning vähemusrahvuste tähtpäevade tähistamise ja erinevate
kultuuride tutvustamisega. 2018. aastal planeeritakse jätkata ka integratsiooni temaatikat
käsitleva venekeelse regionaalsaate näitamist. Elanikkonna toimetuleku soodustamiseks on
kavas osutada tasuta õigusabi läbi õigusapteekide ürituste (5 õigusapteeki).
Kuludest 16 000 € nähakse ette Vene Kultuurikeskusele eesti keele süvaõppe korraldamiseks
venekeelsete koolide ja lasteaedade pedagoogidele.
3.2.4.13

Omavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine

20 000

Alates 2007. aastast korraldatakse omavalitsusfoorumeid, kus käsitletakse kohalikele
omavalitsustele aktuaalseid teemasid. Kulud on seotud foorumite korraldamisega kaasnevate
materjalide koostamise ja trükkimise kuludega.
3.2.4.14

Toetus SA-le Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus

181 800

SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutati Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008
otsusega nr 3. Sihtasutuse eesmärgiks on Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste
jaoks oluliste arendusprojektide edendamine, uuringute ja analüüside teostamine,
innovatsioonitoetuste määramine ning koolitustegevus.
2018. aastal on SA olulisemateks tegevusteks jätkamine teenindussaalide rajamise
arengukoostööprojektiga koostöös Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumiga ning
rahvusvaheliste ja kohalike koolitusürituste läbiviimine Tallinna innovaatiliste lahenduste
teemadel, sh sellealane koostöö regionaalsete ja üleriigiliste omavalitsuste
organisatsioonidega (ELL, EMOVL, maakondlikud kohalike omavalitsuste liidud).
Koolitusvaldkonnas jätkub koostöö Kasahstani ja Ukraina ning uue arenguna ka Armeenia
riigi- ja omavalitsusasutustega (koolitusürituste korraldamine Tallinna kogemuste
tutvustamiseks). Jätkub Tallinna linna koolide õpilastele õppimisvõimalusi tutvustavate
õppereiside korraldamine Peterburi koostöös Sankt-Peterburgi Akadeemiaga, samuti
jätkatakse Sankt-Peterburgi Akadeemia üliõpilaste gruppide vastuvõtmisega Tallinnas linna
parimate praktikate (e-teenused, transpordi ja hariduskorraldus) tutvustamiseks.
Kavas on Tallinna linna tutvustavate stendide korraldamine linnade ja valdade päevadel ning
Open Days üritusel Brüsselis.
Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamiseks ning kogemuste tutvustamiseks on plaanis
korraldada kuni kümme välisajakirjanike visiiti, lisaks jätkub ka koostöö Tallinna
Linnakantseleiga omavalitsusfoorumite läbiviimisel.
Koostöö arendamine partnerlinnade ja rahvusvaheliste
3.2.4.15
organisatsioonidega

95 000

Tallinn osaleb 16 rahvusvahelise organisatsiooni töös ja on aktiivsetes partnerlussuhetes ca 20
linnaga, neist aktiivsemalt Helsingi, Riia, Sankt-Peterburgi, Pekingi, Hangzhou, Chengdu,
Genti, Kieli, Kotka, Schwerini, Vilniuse, Viini, Odessa, Kiieviga). Suurematest
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koostööprogrammidest partnerlinnadega on 2018. aastal kavas korraldada Peterburi
kohtumised Tallinnas. Traditsiooniliselt toetatakse linna ekspositsiooni ja kultuurigrupi
osalemist
Rahvusvahelistel
Hansapäevadel
ja
Kieli
Nädalal.
Planeeritakse
külalisdelegatsioonide kutsumist XXII Noorte laulu- ja tantsupeole, Tallinna
Rahvusvahelisele Lillefestivalile, Hiina uue aasta tähistamisele ja Tallinna Päevale. Kavas on
taas kandideerida EUROCITIES koostööplatvormi korraldamisele Tallinnas ning osaleda
EUROCITIES Awards auhinnakonkursil.

3.2.5 Piirkondlikud tugiteenused
3.2.5.1 Haabersti Linnaosa Valitsus

1 073 122

Haabersti Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Ehitajate tee 109a.
Eelarvepositsioon Haabersti Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 19 liikmeline.
3.2.5.2 Tallinna Kesklinna Valitsus

2 138 000

Kesklinna Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel. Linnaosa
valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste isikutega
sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna
õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Nunne tn 18.
Eelarvepositsioon Kesklinna Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja halduskogu
liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 21 liikmeline.
3.2.5.3 Kristiine Linnaosa Valitsus

1 198 034

Kristiine Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Tulika tn 33b ja linnaosa valitsuse
teenindussaal Sõstra tn 4a.
Eelarvepositsioon Kristiine Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 17 liikmeline.
3.2.5.4 Lasnamäe Linnaosa Valitsus

2 730 200

Lasnamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
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isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Pallasti tn 54.
Eelarvepositsioon Lasnamäe Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 33 liikmeline.
3.2.5.5 Mustamäe Linnaosa Valitsus

1 553 857

Mustamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Tammsaare tee 135.
Eelarvepositsioon Mustamäe Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 23 liikmeline.
3.2.5.6 Nõmme Linnaosa Valitsus

1 439 152

Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Valdeku tn 13.
Eelarvepositsioon Nõmme Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 17 liikmeline.
3.2.5.7

Pirita Linnaosa Valitsus

871 108

Pirita Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Kloostri tee 6.
Eelarvepositsioon Pirita Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 15 liikmeline.
3.2.5.8 Põhja-Tallinna Valitsus

1 825 105

Põhja-Tallinna Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Niine tn 2.
Eelarvepositsioon Põhja-Tallinna Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 21 liikmeline.
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3.3

Haridus
HARIDUS

Lastehoid ja
alusharidus
Lastehoid ja
alusharidus

Põhi- ja
üldkeskharidus
Põhi- ja
üldkeskharidus

Kutseharidus

Kutseharidus

Huviharidus

Huviharidus

Hariduse
tugiteenused
Tallinna
Õppenõustamiskeskus
Tallinna Õpetajate Maja

Hariduse valdkonna tooted ja tootegrupid

Hariduse valdkonna põhieesmärgiks on „Turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja
elukestvalt õppiv tallinlane – haritud, võimekas ja avatud Tallinn“.
2018. aasta eelarve eelnõu prioriteetideks hariduse valdkonnas on alljärgnevate programmide
jätkuv teostamine ja elluviimine:
• „Lasteaiakoht igale lapsele“ – uue lasteaia rajamine;
• „Koolid korda“ – koolide renoveerimine;
• spordiväljakute ja staadionite uuendamine;
• munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021 tegevuste elluviimine;
• Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja haridusasutuste tegevuse laiendamine tugiteenuste
osutamisel;
• haridusasutuste toetamine muutunud õpikäsituse rakendamisel;
• kaasaegsete õppevahendite soetamine (robootika, digitaalsed õppevahendid jne);
• juhtide, pedagoogide ja õpilaste IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise) alase
pädevuse toetamine;
• toetatakse ja tunnustatakse kõiki olulisi haridusasutustega seotud sihtgruppe:
haridusasutuste juhte, õpetajaid, teisi töötajaid, õpilasi, lapsevanemaid (hoolekogud)
ning korraldatakse neile konkursse ja tunnustusüritusi.
Hariduse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Haridusameti,
Linnakantselei ja Keskkonnaameti haldusalades.
2017. aastal toimusid Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste arvus muudatused, mida on
arvestatud ka 2018. aasta eelarve projekti koostamisel:
Tallinna Linnavolikogu 06. aprilli 2017 otsusega nr 34 „Tallinna Haridusameti hallatava
asutuse Tallinna Lotte Lasteaed asutamine“ asutati alates 1. maist 2017 Tallinna Lotte
Lasteaed.
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 41 „Tallinna Haridusamet hallatava
asutuse Tallinna Veerise Lasteaed asutamine“ asutati alates 1. maist 2017 Tallinna Veerise
Lasteaed.
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Tallinna Linnavolikogu 17. novembri 2016 otsusega nr 181„Tallinna Merekalda Kooli ja
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiks“
liideti alates 1. septembrist 2017 Tallinna Merekalda Kool Tallinna Kuristiku
Gümnaasiumiga.
Tallinna Linnavolikogu 17. novembri 2016 otsusega nr 182 „Vana-Kalamaja Täiskasvanute
Gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ümberkorraldamine Tallinna Linnamäe
Vene Lütseumiks“ liideti 1. septembrist 2017 Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiga.
Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 142 „Tallinna Haridusameti hallatava
asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskuse asutamine“ asutati alates 1. oktoobrist 2017 Tallinna
Õppenõustamiskeskus.

3.3.1
3.3.1.1

Lastehoid ja alusharidus

Toode: lastehoid ja alusharidus

82 765 210

Toote üldeesmärk
Võimaluste loomine laste hoiuks ning alushariduse teenuse pakkumiseks lastele lähtuvalt
koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse 1,5 aastaseks saamisest kuni
koolikohustuse tekkimiseni.
Tegevuse kirjeldus
Teenusega toetatakse peresid laste kasvatamisel, arendamisel ja individuaalsusega
arvestamisel. Luuakse tingimused ja eeldused laste edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja
koolis (koolivalmidus).
Tallinna linnas osutavad 2017/2018. õppeaastal laste hoiu ja alushariduse teenust
128 lasteaeda (koolieelsed lasteasutused), Laagna Lasteaed-Põhikool ja 1 lasteaiarühmadega
kool (Tallinna Heleni Kool).
Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 01. juuli 2017 Tallinnas registreeritud 35 843 kuni
seitsmeaastast last.
2017/2018. õppeaastal võimaldatakse Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
laste hoidu ja alusharidust 21 541 lapsele (2016/2017. õppeaastal 21 716 last). Võrreldes
2016/2017 õppeaastaga on laste arv koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vähenenud
175 võrra. Lasteaedadesse on tekkinud vabad kohad. 2017. aasta novembri seisuga on
koolieelsetes munitsipaallasteasutustes 400 vaba sõime- ja lasteaiakohta. Järjekorras on
ca 550 last (vanuses 1,5-2 aastat), kes jäid lasteaiakohata käesoleva aasta sügisel, kuid vabad
kohad ei asu otseselt nende piirkondade lasteasutustes, mis on lapsevanemate esmaste
valikute hulgas.
2018. aastal jätkatakse 2014. aastal alustatud projektiga laiendamaks paindlikke võimalusi
lapsehoiu valdkonnas, sealhulgas laste hoiu teenuse osutamist lapsevanematele, kes vajavad
oma sõimeealistele lastele vanuses kuni 3 aastat osaajalist sõimekohta. Teenust pakutakse
viies lasteaias (Tallinna Kelmiküla Lasteaias, Tallinna Padriku Lasteaias, Tallinna
Suitsupääsupesa Lasteaias, Tallinna Asunduse Lasteaias, Tallinna Arbu Lasteaias) 65 kohal.
Teenust osutatakse 65-75 lapsele, kellest osa kasutavad 2 ja 3 päeva paketti.
Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arv kelle elukohaks ei ole
rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn on 2017. aasta keskmisena 744. Teiste linnade ja
valdade lasteaedades käib aastas keskmiselt 460 Tallinnasse registreeritud last.
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2017. aastal avati kokku 2 uut lasteaeda, 6-rühmalised Tallinna Lotte Lasteaed ja Tallinna
Veerise Lasteaed, kus on kokku kohti 264 lapsele. Täiendavalt avati kokku 4 uut rühma
88 lapsele Põhja-Tallinna ja Nõmme piirkonnas. Üks sõimerühm avati Lasteaias Rukkirääk ja
üks sõimerühm ja kaks hariduslike erivajadustega laste rühma Tallinna Lasteaias Kraavikrõll.
2018. aastal planeeritakse avada kokku 4 täiendavat rühma 88 lapsele Pirita-Kose Lasteaias.
Koostöös erasektoriga renoveeriti 2012. aastal K&L Arendus OÜ poolt kaks lasteaeda –
Tallinna Lasteaed Vikerkaar ja Kolde Lasteaed. Kahe lasteaia üürimakseteks on 2018. aastal
planeeritud 627 630 €.
Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tasustatakse 2018. aastal linna eelarvest keskmiselt
4 162 koosseisulise koha tööjõukulud, sh 2 354 õpetaja tööjõukulud. 2018. aastal on
planeeritud töötasuks 46 304 046 €, mis võrreldes 2017. aastaga suureneb 3 458 647 € võrra.
Töötasu suureneb seoses 1. septembril 2017 toimunud linna eelarvest palka saavate
munitsipaallasteaedade direktorite (keskmiselt 4,3%), õpetajate (tõus 958€lt 1050€-le) ja
õpetaja abide (tõus 510€-lt 560€-le) palga alammäärade suurendamisega, mis 2018. aasta
eelarves on planeeritud kogu aasta arvestuses. Töötasu suurenemisele avaldab mõju ka
asjaolu, et 2018. aastal suureneb riiklik alampalga määr 470 eurolt 500 eurole.
Alates 1. septembrist 2017 võimaldab linn tasuta toitlustamist kõigile munitsipaallasteasutustes käivatele laste, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna
linn, kehtestatud toidukulu piirmäära ulatuses. Sõimerühmas on piirmääraks 1,8€ ja
aiarühmas 2€ lapse kohta päevas. Toidukulu katmiseks lasteaedades on 2018. aasta eelarves
ette nähtud 5,1 miljonit €.
Täiendavad vahendid 2018. aasta eelarves nähakse ette eesti keele õppe mahu suurendamiseks
vene õppekeelega lasteaiarühmades ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks
lasteaedade laste laulupäevaga.
Lähtuvalt laste vanusest ja vajadustest osutavad lastehoiu ja alushariduse teenust:
• munitsipaallasteasutused:
o lastesõim (kuni kolmeaastastele lastele),
o lasteaed (kuni seitsmeaastastele lastele),
o erilasteaed (kuni seitsmeaastastele erivajadustega lastele),
o lasteaed-algkool, lasteaed-põhikool (lasteaiaga on ühendatud
algkool/põhikool),
o ööhoiuteenus (koolieast noorematele lastele tööpäeviti ööpäevaringse hoiu
võimaldamine).
• eralasteasutused.
Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteasutuse õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat
keskkonda käsitlevate teemade kaudu.
Mõõdik
Keskmine rühma täituvus koolieelses
munitsipaallasteasutuses, sh
rühmade täituvus sõimes
rühmade täituvus aiarühmades
rühmade täituvus ööhoiul
rühmade täituvus erirühmas

Ühik

2016

L/R
L/R
L/R
L/R
L/R

Arvnäitajad
Laste arv koolieelses munitsipaallasteasutuses
kokku, sh

Ühik
L
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20,7
16,8
22,7
1,5
11,6
2016
22 307

2017
20,3
16,6
22,4
1,8
12,1
2017
21 716

2018
19,9
17,3
22,4
1,8
12,1
2018
21 541

Arvnäitajad
laste arv sõime rühmades
laste arv aia rühmades
laste arv erirühmades
Laste arv erirühmades, sh
tasandusrühmas
arendusrühmas
meelepuudega laste rühmas
kehapuudega laste rühmas
liitpuudega laste rühmas
sobitusrühmas
Laste arv ööhoiul
Laste arv eralasteaedades kokku
Rühmade arv koolieelsetes
munitsipaallasteasutuses kokku, sh
rühmade arv - sõim
rühmade arv - aed
rühmade arv - erirühmad
Rühmade arv - ööhoid

3.3.2
3.3.2.1

Ühik
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
R
R
R
R
R

2016
3 850
17 485
972
972
452
50
17
8
53
392
30
723

2017
3 818
16 831
1 067
1 067
458
45
20
8
57
479
36
787

2018
3 993
17 073
1 065
1 065
456
45
22
9
60
473
36
762

1 072
221
768
83
2

1 070
230
752
88
2

1 082
231
763
88
2

Põhi- ja üldkeskharidus

Toode: põhi- ja üldkeskharidus

43 208 096

Toote üldeesmärk
Võimaluste loomine põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
Tegevuse kirjeldus
Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.
Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
2017. aasta maikuu seisuga on rahvastikuregistri andmetel koolikohustuslikke Tallinna õpilasi
50 259.
2018. aastal omandab põhi- ja üldkeskharidust munitsipaalkoolides 44 776 last, sh 3 640 last
teistest omavalitsusüksustest.
Tallinna linnas on võimalik põhi- ja üldkeskharidust 2016/2017. õppeaastal omandada
57 õppeasutuses, sh 1 lasteaed-põhikoolis, 9 põhikoolis, 43 gümnaasiumis, 2 täiskasvanute
gümnaasiumis ja 2 erivajadustega õpilaste koolis.
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava määrab kindlaks gümnaasiumi õppe- ja
kasvatustegevuse eesmärgid, riikliku õppekava põhimõtted, omandatavad pädevused,
õppekorralduse alused, kohustuslikud õppeained ja tunnijaotusplaani, nõuded kooliastmele ja
kooli lõpetamiseks. Riikliku õppekava alusel kujundab iga kool oma õppekava.
Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldatakse erinevaid õppekavasid rakendades,
vajalikke õppevorme ja tugiteenuseid kasutades, 3 erineval tasemel:
Põhitaseme (1.-9. klassis) õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorralduse alused, kohustuslikud
ja valikõppeained, ainete mahud ja ainekavad, nõuded kooliastmete ja kooli lõpetamiseks on
sätestatud riiklikes õppekavades. Riikliku õppekava alusel kujundab iga kool oma õppekava.
Põhihariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid keskhariduse
omandamiseks.
Üldkeskhariduse (10.-12. klassis) omandamine annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse
omandamiseks. Gümnaasiumis toimub õppetegevus päevases, õhtuses ja kaugõppe vormis.
Kooli lõpetamine on lubatud ka eksternina.
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Täiskasvanutel (17-aastased ja vanemad) on võimalik omandada põhi- ja üldkeskharidust
õhtuses ja kaugõppe õppevormis ning/või eksternina.
Munitsipaalkoolide 2018. aasta arengueesmärkideks on koostöö arendamine ja jätkamine
teiste Eesti koolide ja ülikoolidega, olemasolevate ja uute rahvusvaheliste kontaktide
arendamine ja õpilasvahetuste korraldamine, muutunud õpikäsitlust (MÕK) toetava
õpikeskkonna loomine.
Alates 1. septembrist 2017 võimaldab linn tasuta toitlustamist kõigile munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele. Koolilõuna maksumuseks alates
1. septembrist 2014 on 1,34 € päevas, millest riigi osa on 0,78 € ja linna osa 0,56 €. Toidukulu
katmiseks linna eelarvest on üldhariduskoolidele 2018. aastaks ette nähtud 3,9 miljonit €.
2018. aastal on planeeritud töötasuks 11 769 742 €, mis võrreldes 2017. aastaga suureneb
1 047 586 € võrra. Töötasu suureneb seoses 1. septembril 2017 toimunud linna eelarvest palka
saavate õpetajate palga alammäärade suurendamisega, mis 2018. aasta eelarves on planeeritud
kogu aasta arvestuses. Töötasu suurenemisele avaldab mõju ka asjaolu, et 2018. aastal
suureneb riiklik alampalga määr. Planeeritud on ka täiendavad vahendid alates 1. jaanuarist
2018 linnaeelarvest palka saavate üldhariduskoolide õpetajate ja tugispetsialistide
palgatõusuks 1050€-lt 1150€-le ja tugipersonali palgavahendite kasvuks.
Täiendavad vahendid nähakse ette igale lapsele ühe tasuta huviringi võimaldamiseks
üldhariduskoolides ja Eesti Vabariik 100 aastapäeva tähistamiseks kooliõpilaste laulupäevaga.
Renoveeritud koolide üürimakseteks on 2018. aastal planeeritud 11 785 751 €.
Avaliku ja erasektori koostööprojektidena on renoveeritud 16 koolihoonet:
• OÜ BCA Center – Kadrioru Saksa Gümnaasium (end. Tallinna Sikupilli Keskkooli
hoone), Haabersti Vene Gümnaasium, Karjamaa Põhikool (endine Karjamaa
Gümnaasium), Tallinna Ühisgümnaasium ja Tallinna Nõmme Gümnaasium;
• Vivatex Holding OÜ - Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium,
Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna 32. Keskkool ja Kalamaja Põhikool;
• Kooliarenduse OÜ - Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Järveotsa
Gümnaasium, Tallinna Õismäe Gümnaasium ja Südalinna Kool (endine Liivalaia
Gümnaasium);
• K&L Arendus OÜ – Tallinna Kuristiku Gümnaasium ja Tallinna Läänemere
Gümnaasium.
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) koostööprojektina on renoveeritud 4 koolihoonet
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Rahumäe Põhikool, Lasnamäe Vene
Gümnaasium ja Mustamäe Humanitaargümnaasium. Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2017
korraldusega nr 1062-k „Tallinna linna ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava
lepingu ja avalduste projekti heakskiitmine ning J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H.
Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst
50 kinnistutel asuvatele ehitistele valitseja määramine“ kiideti heaks Tallinna linna ja Riigi
Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel 9. septembril 2005 sõlmitud üürilepingute lõpetamine
31. augustist 2017.
2017
eelarve
3 520 627
4 274 344
2 330 273
1 595 259

Eelarve
OÜ BCA Center
Vivatex Holding OÜ
Kooliarenduse OÜ
K&L Arendus OÜ
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2018
eelnõu
3 515 059
4 295 742
2 367 690
1 607 260

Muutus
-5 568
21 398
37 417
12 001

2017
eelarve
431 868
12 152 371

Eelarve
RKAS
Kokku

2018
eelnõu

Muutus

11 785 751

-431 868
-366 620

Võrreldes 2017. aastaga vähenevad koolide üürimaksed 366 620 € võrra, mille aluseks on
rendilepingutes sätestatud rendihind, mis sõltub tarbijahinnaindeksi ja EURIBORi muutumisest.
Põhi- ja üldkeskhariduse kuludes sisalduvad ka avaliku ja erasektori koostööprojektide
finantseerimisega seotud finantskulud (intressid) summas 3 435 968 €.
Mõõdik
Keskmine klassitäituvus munitsipaalkoolides, sh
- I kooliaste (I - III kl.)
- II kooliaste (IV - VI kl.)
- III kooliaste (VII - IX kl.)
- IV kooliaste (X - XII kl.)
m2 õpilase kohta

Ühik
Õ/K
Õ/K
Õ/K
Õ/K
Õ/K
m2/Õ

Arvnäitajad
Põhihariduse omandanute arv (9. klassi lõpetajad)
Üldkeskhariduse omandanute arv ( 12. klassi lõpetajad)
Õpilaste arv I kooliastmes ( I - III kl)
Õpilaste arv II kooliastmes ( IV - VI kl)
Õpilaste arv III kooliastmes ( VII - IX kl)
Õpilaste arv IV kooliastmes ( X - XII kl)
Õpilaste arv munitsipaalkoolides
Üldklassides õppivad õpilased
Õhtu- ja kaugõppes
Õpilaste arv ühtse asutusena tegutseva üldhariduskooli
huvikoolis (Vanalinna Hariduskolleegium), sh
õpilaste arv kunstikoolides
õpilaste arv muusikakoolides
õpilaste arv teistes huviringides
Hariduslikud tugiteenused munitsipaalkoolides, sh
Tasandusklassis/õpiraskustega klassis õppivate õpilaste arv
Kasvatusraskustega/käitumishäiretega klassis õppivate
õpilaste arv
Kuulmis- või nägemispuudega (meelepuudega) õpilaste arv
Kehapuudega/liikumispuudega klassis õppivate õpilaste arv
Kõnepuudega laste klassis õppivate õpilaste arv
Abiklassi/lihtsustatud õppel olevate õpilaste arv
Toimetulekuklassis õppivate õpilaste arv
Liitpuudega laste klassis õppivate õpilaste arv
Hooldusklassis õppivate õpilaste arv
Väikeklassis õppivate õpilaste arv
Tundeelu- ja käitumishäiretega klassis õppivate õpilaste arv
Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppel olevate õpilaste
arv
Klassikomplektide arv kokku, sh
- I kooliaste
- II kooliaste
- III kooliaste
- IV kooliaste
Munitsipaalkoolide pindala

Ühik
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

60

2016
21,9
22,3
19,8
19,4
29,7
9,38

2017
21,7
22,5
19,6
19,3
27,6
8,96

2018
21,5
22,2
19,8
18,5
28,5
8,82

2016
3 127
2 457
12 805
10 795
10 090
8 793
42 483
40 506
1 977
683

2017
3 260
2 330
12 963
11 393
10 311
9 007
43 674
41 513
2 161
712

2018
3 260
2 330
12 888
11 904
10 752
9 232
44 776
42 855
1 921

Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

155
324
204
1 439
353
79

136
369
207
1 457
358
65

197
399
223
1 580
377
48

Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

24
14
32
186
99
10
44
499
47
52

15
15
43
183
101
10
33
530
36
68

21
12
50
195
139
8
42
589
32
67

K
K
K
K
K
m2

1 940
574
544
523
299
399 188

2 014
574
581
533
326
391 275

2 114
609
604
578
323
394 805

819

3.3.3
3.3.3.1

Kutseharidus

Toode: kutseharidus

454 649

Toote üldeesmärk
Tagada õppijatele võimalused tööks vajalike teadmiste, oskuste ning eetiliste tõekspidamiste
omandamiseks, arvestades seejuures Tallinna linna ja ettevõtete tööjõu ning Eesti tööjõuturu
vajadusi.
Tegevuse kirjeldus
Kutseharidust pakub Tallinna Kopli Ametikool.
Kutsehariduse eesmärk on pakkuda kutseharidust taotlevatele inimestele esma-, ümber- ja
täiendõpet, kasutades selleks kaasaja nõuetele vastavaid konkurentsivõimelisi õppekavasid, meetodeid ja -baasi ning professionaalse õppetöö läbiviijaid, arvestades Tallinna linna ja
ettevõtete tööjõu kui ka Eesti tööjõuturu vajadusi. Kutseharidus antakse õpilasele
põhihariduse baasil (riiklikult toetavad kohad) ning põhihariduse nõudeta õpilastele (linna
poolt toetavad kohad).
2017/2018 õppeaastal rakendatakse koolis järgmisi erialasid: kinnisvarahooldus, tekstiilitöö,
aiandus, keskkonnatehnika lukksepp, elektrik, rahvuslik puutööndus, sepatöö, maaler,
veevärgi lukksepp, puhastusteenindaja ja teenindaja abiline ning kangakuduja. Lisandub üks
uus kursus - hoone tehnosüsteemide hooldus. Õppeaeg on kõigil erialadel kolm aastat.
2018. aasta arengueesmärkideks on kutseõppe kvaliteedi parandamine, kaasates
erialaloengutesse teiste kutsekoolide ja vastavate ettevõtete parimaid spetsialiste ning
praktikuid. Praktikabaaside laiendamine. Õppetöö korraldamisel arvestatakse tööturu
nõudmistega ja uute tehnoloogiate rakendamisega õppetöös. Jätkatakse pottseppade ja
korstnapühkijate koolituste läbiviimist.
Tallinna Kopli Ametikoolis võimaldatakse elukutse omandamist kuni 450 noorele. Kool on
valmis vastu võtma ka erivajadustega õpilasi. 2017/2018 õppeaastal õpib koolis 297 noort,
neist 194 põhiharidusega, 68 põhihariduseta ja 35 keskharidusega õpilast. 2018. aasta eelarve
kohaselt on planeeritud katta 297 õpilase koolilõuna kulud. Asutuses on 15 koosseisulist
ametikohta.
Mõõdik
Keskmine täituvus grupis
Keskhariduse baasil
Põhihariduse baasil
Põhihariduseta
Põhihariduseta täiskasvanute õpe

Ühik
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ/G

Arvnäitajad
Õppekohtade arv
Õppegruppide arv kokku, sh
Keskhariduse baasil õppegruppide arv
Põhihariduse baasil õppegruppide arv
Põhihariduseta õppegruppide arv
Põhihariduseta täiskasvanute õppegruppide arv
Õpilaste arv riiklikel ametikohtadel, sh
Keskharidusega õpilaste arv
Põhiharidusega õpilaste arv
Põhihariduseta õpilaste arv
Põhihariduseta täiskasvanute õpe

Ühik
Õ
G
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
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2016
10,3
16,0
8,0
8,0
9,3
2016
450
30
3
23
1
3
267
48
183
8
28

2017
10,0
11,7
9,8
8,0
10,4
2017
450
32
3
20
2
4
299
35
196
16
43

2018
9,9
11,7
9,7
8,0
10,4
2018
450
30
3
20
2
5
297
35
194
16
52

3.3.4
3.3.4.1

Huviharidus

Toode: huviharidus

8 932 736

Toote üldeesmärk
Toetada lapse isiksuse arendamist, tema sotsialiseerimist ja vaba aja sisustamist turvalises
õpikeskkonnas professionaalsete pedagoogide juhendamisel. Samuti linna huvikoolide võrgu
toimimise tagamine.
Tegevuse kirjeldus
Linn pakub võimalust omandada huviharidust valitud huvialal/erialal. Õpe toimub üleriigilise
raamõppekava või huvikooli õppekava alusel, nii individuaalselt kui ka rühmaõppes.
Eristatakse järgnevaid huvihariduse teenuseid: kunstialane, muusikaalane, individuaalpilliõpe,
huvikoolide grupiõpe ja stuudiotegevus.
Tallinnas saab huviharidust omandada järgmistes munitsipaalhuvikoolides: Tallinna
Muusikakool, Lasnamäe Muusikakool, Nõmme Muusikakool, Tallinna Kunstikool, Tallinna
Kanutiaia Huvikool, Mustamäe Laste Loomingu Maja, Tallinna Tondiraba Huvikool,
Tallinna Nõmme Noortemaja, Tallinna Kopli Noortemaja ja Tallinna Huvikeskus „Kullo“.
Huvihariduse 2018. aasta peamisteks arengueesmärkideks on arendada koostööprojekte
väljaspool Eestit, osaleda rahvusvahelistel konkurssidel ja näitustel, parandada koostööd
üldhariduskoolidega ja lasteaedadega, suurendada poiste huvi huvihariduse vastu, huviringide
mitmekesistamine ning ürituste korraldamine kvaliteetse laste ja noorte vabaaja sisustamiseks,
sh Eesti Vabariigi 100. aastapäeva väärikas tähistamine.
Rahvastikuregistri andmete kohaselt on 2017. aasta juulikuu seisuga Tallinnas
registreeritud 67 525 4-19 aastast last ja õpilast. 2017/2018 õppeaastal omandab huviharidust
Tallinna huvikoolides 6 584 last ehk 13,5% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.
2018. aastal on tööjõukuludeks planeeritud 5 570 797 €, mis võrreldes 2017. aastaga suureneb
614 122 € võrra. Töötasu suureneb seoses Tallinna Tondiraba Huvikooli avamisega 2017.
aasta oktoobris ja 1. septembril 2017 toimunud linna eelarvest palka saavate õpetajate palga
alammäärade suurendamisega, mis 2018. aasta eelarves on planeeritud kogu aasta arvestuses.
Töötasu suurenemisele avaldab mõju ka asjaolu, et 2018. aastal suureneb riiklik alampalga
määr.
Mõõdik
Huviharidust omandavate õpilaste ja laste osatähtsus
õpilaste ja laste üldarvust

Ühik
%

2016
10,9

2017
10,9

2018
13,5

Arvnäitajad
4-19 aastaste Tallinna laste ja õpilaste arv
Õpilaste arv (Õ) Tallinna munitsipaalhuvikoolides
kokku, sh
õpilaste arv kunstikoolides
õpilaste arv muusikakoolides
õpilaste arv teistes huvikoolides
3. klasside koolikohustuslikus ujumises osalejate arv

Ühik
laps
Õ

2016
65 319

2017
64 808

2018
67 525

6 892
336
1 151
5 405
4 070

6 608
376
1 168
5 064
4 504

6 584
383
1 145
5 056
4 504
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Õ
Õ
Õ
Õ

3.3.5.1

Tallinna Õpetajate Maja

333 720

Toote üldeesmärk
Võimaldada haridustöötajatele ja teistele linnakodanikele, sh noortele erinevaid võimalusi
oma teadmiste ja võimete arendamiseks ja täiendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Õpetajate Maja korraldab üritusi ja kursuseid haridustöötajatele ning teistele
linnakodanikele. Korraldatakse õpetajate ainesektsioonide tööd ja ainevõistlusi õpilastele.
Õpetajate Maja tagab ülelinnaliste haridusürituste läbiviimise ning tutvustab kunsti,
korraldades näituseid asutuse galeriis. Asutus osaleb Raekoja platsil toimuvate ülelinnaliste
ürituste organiseerimisel.
Peamised eesmärgid 2018. aastaks on Tallinna Õpetajate Maja visuaalse identiteedi
värskendamine ja uute sihtrühmade leidmine: vene emakeelega kliendid, kes eelistavad
venekeelseid kursuseid ning noored, keda täna on Tallinna Õpetajate Maja korraldatud
kursustel vähemuses võrreldes keskealise klientuuriga. Samuti tuntuse suurendamine
koolituste-, konverentside- ja pidulike sündmuste, huvikursuste, meeskonnakoolituste
korraldajana. Tulenevalt uuest kodulehest, mis on täna juba kahes keeles, plaanitakse
2018. aastal kajastada infot ka inglise keeles suurendamaks eelkõige ruumide rendi puhul
välisklientide arvu.
Asutuses on 11 koosseisulist kohta. 2018. aastal on tööjõukuludeks planeeritud 134 348 €,
mis võrreldes 2017. aastaga suureneb 2 700 € võrra. Töötasu suureneb seoses 1. septembril
2017 toimunud linna eelarvest palka saavate juhtide palga alammäärade suurendamisega
4,3%, mis 2018. aasta eelarves on planeeritud kogu aasta arvestuses ja 2017. aastal tehtud
asutuse sisesed töötasude korrigeerimised.
Arvnäitajad
Kursuste arv
Kursustel osalejate arv
Ainesektsioonide arv
Ainesektsioonides osalevate õpetajate arv
Ürituste arv, sh
ainesektsioonide õppepäeva
ainevõistlust
kursused haridustöötajatele ning teistele
linnakodanikele
meeskonnakoolitus

3.3.5.2

Ühik
tk
Õ
tk
Õp
tk
tk
tk
tk
tk

Tallinna Õppenõustamiskeskus

2016

2017

2018

91
1 800
26
7 100
314
210
13

95
1 875
26
7 200
329
210
12

95
1 920
26
7 300
336
210
13
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80

84

25

27

29

472 831

Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 142 „Tallinna Haridusameti hallatava
asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskuse asutamine“ asutati alates 1. oktoobrist 2017 Tallinna
Õppenõustamiskeskus (edaspidi TÕNK)
Tallinnas suureneb erivajadustega laste arv. Järjekorrad spetsialistidelt abi saamiseks on
pikad, vähenenud on teenuse kättesaadavus vanematele (polikliinikutes ja
rehabilitatsioonikeskustes logopeedidelt, eripedagoogidelt ja eelkooliealiste lastega
tegelevatelt psühholoogidelt).
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TÕNK pakub linnakodanikele tasuta nõustamist ja esmatasandil logopeedi, eripedagoogi,
psühholoogi teenust nii eesti kui ka vene keeles ja vajadusel inglise ning soome keeles.
Nii koolieelse lasteasutuse kui ka põhikooli osas vajavad õpetajad ja lapsevanemad palju
juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.
TÕNK osutab abi ka selles vallas.
2017. aastal viidi läbi esimese tasandi nõustamist Kesklinna, Mustamäe, Lasnamäe ja Nõmme
linnaosade lasteaedades. Alates 1. septembrist 2018 soovitakse hakata teenust pakkuma ka
Põhja-Tallinna, Haabersti ja Kristiine linnaosa lasteaedadele. Alates 2018. aasta septembrist
pakub teenust 4 logopeedi, 2 psühholoogi ja 2 eripedagoogi.

3.3.6
3.3.6.1

Haridusamet

Haridusamet

2 193 862

Tallinna Haridusamet on linna ametiasutus, mis tegutseb Tallinna Linnavolikogu
22. veebruari 2007 määrusega nr 4 kinnitatud põhimääruse alusel. Amet asub Estonia pst 5a,
Tallinn.
Ameti põhiülesanneteks on:
• hariduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine Tallinnas;
• laste ja nende vanemate ning haridusasutuste nõustamine;
• tingimuste loomine alus-, põhi- ja kesk- ning huvialahariduse korraldamiseks
hallatavates asutustes;
• ameti hallatavate asutuste võrgu korraldamine, selle arengusuundade kujundamine,
ettepanekute tegemine linnavalitsusele asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja
tegevuse lõpetamiseks;
• teenistusliku järelvalve teostamine hallatavate asutuste üle;
• haridusalase aruandluse analüüs;
• hariduskulude aastaeelarve eelnõu koostamine ja hallatavate asutuste eelarvete
kinnitamine;
• ameti hallatavate asutuste ehitamise, kapitaalremondi ja renoveerimise planeerimine,
vajadusel selle ettevalmistamine ning korraldamine;
• haridusasutuste infotehnoloogilise arengu koordineerimine;
• haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi
läbiviimine;
• ameti valitsemisele antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise
korraldamine;
• haridusalase rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine;
• haridusalaste andmekogude pidamine;
• teenistusliku järelvalve teostamine hallatavate asutuste üle.
Vahendid on ette nähtud Estonia pst 5a hoone majandamis- ja kommunaalkuludeks (samuti
ameti halduses olevate hoonete majandamis- ja kommunaalkuludeks) ning teenistujate
tööjõukuludeks.

3.3.7
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3.3.7.1

Haridusalased tugiteenused

200 700

Teenuseid osutab ja tegevusi korraldab Tallinna Haridusamet.
Haridusteemaliste ürituste planeerimisel ja rahastamise kavandamisel lähtutakse Tallinna
Haridusameti väärtustest, visioonist ja missioonist, õppeaasta prioriteetidest, eesmärkidest ja
tööplaanist, mille keskmes on kompetentside arendamine, koostöö ameti ja hallatavate asutuste
vahel ning hoolivus põhiliste sihtrühmade osas. Samuti kvaliteetse ameti, kvaliteetse
haridusvõrgu, kvaliteetse juhtimise ja kvaliteetse õpikeskkonna kujundamise tagamine.
Ameti fookuses on ennekõike haridustöötajate tunnustussüsteemi toimimise tagamine, juhtide
kompetentside arendamine, samuti mittetulundusühingute tegevuse projektipõhise tegevuse
toetamine linna hariduselu ja õpilastele suunatud tegevuste arendamisel. Tegevused hõlmavad
ühtekokku 198 hallatavat asutust ja asutuste juhte.
Olulisemad traditsioonilised üritused, mida Haridusamet soovib korraldada, on järgmised:
Üritus
KOKKU, sh
• kvaliteediprojektid
• juhtide nõupidamised
• konverentside korraldamine
• haridusasutuste ja mittetulundusühingute projektide taotlused
• haridustöötajate tunnustamine
• aabitsapeo korraldamine

•

Summa
200 700
82 680
38 140
24 000
33 880
14 000
8 000

82 680

Kvaliteediprojektid

Kvaliteediprojektide raames korraldatakse erinevaid konkursse haridusasutustele
(üldhariduskoolid, huvikoolid ja koolieelsed lasteasutused) ja haridusametile olulistele
sihtrühmadele: pedagoogidele, haridusasutuste hoolekogudele ja juhtidele, õpilastele/lastele.
Antakse välja auhindu ja tunnustusi erinevate nominatsioonide lõikes, et motiveerida enam
haridusasutuste töötajaid ja tunnustada nende head tööd.
2017/2018 õppeaasta prioriteediks on „Tallinna haridusasutustes on toimiv muutunud
õpikäsitus“, läbi konkursside soovime selle rakendumist tunnustada. Planeeritakse konkursse
viies suures valdkonnas: juhtimine (10 tunnustust), õppimine ja õpetamine (40 tunnustust),
õpikeskkond (20 tunnustust), tervisedendus, turvalisus ja liikumine (20 tunnustust) ning
koostöö ja kaasamine (10 tunnustust). Konkurssidel osalevad haridusasutused, õpetajad,
õpilased/lapsed saavad rahalisi auhindu ning tunnustusele kaasnevaid meeneid.
Konkursside korraldamise raames viiakse läbi koolitusi ja seminare (20) haridusasutuste
meeskondadele, kes osalevad konkursil (koolitatakse ca 130 inimest). Ürituse korraldamise
kuludest kaetakse tunnustused, protsessis osalejate tänuvastuvõttude ning parimate
autasustamistseremooniaga õppeaasta lõpul seonduvad kulud (toitlustamine, ruumide
rentimine, tehniliste vahendite rent).
•

38 140

Juhtide nõupidamised

Planeeritud on 43 seminari ligi 1 400-le osalejale. Seminaride hulka on arvestatud ka
regulaarselt kord kvartalis toimuvad nõupidamised allasutuste juhtidele. Seminaride ja
koolitusprojektide raames viiakse vajadusel läbi linnaositi erinevaid piirkondlikke temaatilisi
seminare koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvialakoolide juhtidele.
Seminaridel ja nõupidamistel käsitletakse 2018. aastal hariduskorralduslikke muudatusi,
koolivõrgu probleeme, eelarve planeerimist ja raamatupidamise korraldamist, sisekontrolli
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tulemuste tutvustamist, personali töö korraldamist, tervisekaitse probleeme, vastuvõtu
korraldamist koolieelsesse lasteasutusse, toitlustamist koolides ja lasteasutustes, perepäeva
korraldamist ning programmi „ Märka ja Aita 2018“ suundi jt päevakajalisi ning haridusameti
tööplaanist tulenevaid teemasid.
Esinduskulud on planeeritud parimate tulemustega abiturientide, Õpetajate päeva puhul linna
parimate pedagoogide ja koolitajate vastuvõttudeks, Tallinna tegusate noorte tunnustusürituseks
Tallinna päeval, välisdelegatsioonide vastuvõtuks (toitlustamine ja majutus). Kavandatud on
vahendid kingituste soetamiseks tööle asuvate ja lahkuvate haridusasutuste juhtidele,
haridusasutuste ja haridusasutuste juhtidele juubelite puhul, haridustöötajate Haridusameti
aukirjaga autasustamisel jne.

•

24 000

Konverentside korraldamine

2018. aastal on planeeritud 6 konverentsi allasutustele (osalejaid üle 1 300), millest suurimad on
õppeaasta avakonverents ja juhtimiskonverents kõikidele allasutuste juhtidele. Konverentside
eesmärgiks on õpetajate ning õppeasutuste juhtide professionaalse arengu toetamine,
haridusasutuste juhtide ühistegevuse soodustamine, muutunud õpikäsituse rakendamine, parimad
praktikad erinevates valdkondades, kvaliteedi tagamisega seotud teemad.

•

33 880

Mittetulundusühingute projektide taotlused

Mittetulundusühingute projektide toetamise maht jääb 2017. aasta tasemele. Planeeritud on
toetada ca 80 mittetulundusühingu haridusalast projekti, mille eesmärgiks on laste ja noorte
(4-19.a) mitmekülgne areng, vaba aja veetmise võimaluste laiendamine ja huvihariduslike
võimaluste mitmekesistamine toetamaks esmajärjekorras haridus- ja kasvatustegevust,
kultuurialast hõivatust, isamaalist kasvatust ning tervistedendavat tegevust.
•

Haridustöötajate tunnustamine

14 000

Tallinna linnas töötab munitsipaalharidusasutustes 6 060 pedagoogi.
Traditsiooniliselt on Tallinna linn tunnustanud õpetajate päeval 20 parimat õpetajat pidulikul
vastuvõtul. Tallinn peab õpetajate tunnustamist linna tasandil väga oluliseks ja seetõttu on
laiendanud tunnustatavate haridustöötajate ringi inimeste näol, kes 2018. aastal tähistavad oma
juubelit. Motiveeritud töötajaskond loob haridusasutustes lastele ja õpilastele hea õpikeskkonna ja
on iga haridusasutuse üks olulisemaid tegureid. Õnnitlusüritustega alustas Haridusamet
2010. aasta oktoobrikuus. 2018. aastal on sarnaselt eelnevate aastatega kavas korraldada
6 vastuvõttu.

•

8 000

Aabitsapeo korraldamine

Esimeste klasside õpilaste ja nende õpetajate auks 1. septembril korraldatav Aabitsapeo
traditsioon sai alguse 2009. aastal. Tallinna linnas alustab 2018. aasta sügisel kooliteed u 4 200
last. Üritust korraldavad Tallinna Haridusamet ja Tallinna Kesklinna Valitsus. Peokavas leidub
tegevust igale vanusele ja maitsele.

3.3.8
3.3.8.1

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) keskkond

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) keskkond

280 000

Teenust osutab Tallinna Haridusamet, luues Tallinna lastele ja õpilastele õppekeskkonna, kus on
võimalik omandada IKT pädevusi, mis vastavad riiklikus õppekavas esitatud nõuetele.
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Alates 01. maist 2016 anti Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistusele üle linna
haridusasutuste IT valdkonna tehnilise töö korraldamine, mis sisaldab IKT riist-, tarkvara
hooldusteenuste, infrastruktuuriteenuste, lokaal- ja laivõrgu ning andmeside tagamist.

Haridusamet jätkab haldusala juhtide, pedagoogide ja õpilaste IKT alase pädevuse toetamist
läbi erinevate koolituste, konkursside ja projektide.
Eelarves on planeeritud järgmised kulud:
• Tallinna haridusasutuste projekti „Nutikuu Tallinnas“ läbiviimine. Projekti raames
saavad kõik Tallinna koolid ja lasteaiad jagada oma kogemusi, mida nad õppetöös
digipädevuste tõstmiseks teevad ja kuidas tegevusi lõimivad erinevatesse
õppeainetesse;
• IKT valdkonna pilootasutuste konkurss. Tallinna Haridusamet soovib jätkata
konkursiga digipädevuste kompetentsikeskuste arendamiseks haridusasutustes.
Konkursi eesmärk on anda täiendav tõuge innovaatiliste haridusasutuste arengule,
kutsuda ellu erinevaid IKT valdkonna uuenduslikke projekte, et hinnata nende
sobivust ja kasulikkust lasteaia või kooli õppetöös ja tegevuses ning saadud
positiivseid kogemusi laiendada edaspidi ka teistes pealinna haridusasutustes.
Konkursiga on soov leida kaks kuni kolm lasteaeda ja kooli, kelle arengut soovib
linn kolme aasta jooksul toetada. Ameti poolt planeeritavaid vahendeid
kasutatakse asutuste digitaalse ja uuendusliku õppevara täiendamiseks ning
pilootasutuste personali arendamiseks.
• IKT valdkonna konverentsid/seminarid/õpitoad. Tallinna Haridusamet korraldab
koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, eKooli ja Tallinna Reaalkooliga
traditsioonilist IKT sügiskonverentsi, mis on mõeldud nii aineõpetajatele kui ka
digihariduse kaasaaitajatele, kes jagavad infotehnoloogia abil õppimise ja
õpetamise huvitavamaks muutmise kogemusi;
• IKT valdkonna konkursid/võistlused. Innovaatilise õpetaja konkurss, uudsetele
ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse
eesmärkidest lähtuvalt uudse idee või õppemeetodi edukalt ka kasutusele võtnud;
• Hariduslike õppeprogrammide hankimine haridusasutustesse, mille kasutusele
võtmine ja rakendamine õppeprotsessis toetab elukestva õppe strateegia 2020
põhimõtteid, sh digipööret ja MÕK-i (standardprogrammid, eriprogrammid,
rakendamine kooskõlas õppekavaga, kooskõlas õppekavaga ja koostöös koolide
infojuhtide, direktoritega, HTM-iga);
• Koolitused haridusasutustele tõstmaks haridusasutuste ja õpetajate digipädevusi.
Kooskõlas ISTE (International Society for Technology in Education ehk
Rahvusvaheline haridustehnoloogia ühendus) standardiga on plaanis 2018. aastal
rahastada tsentraalseid IKT valdkonna erinevaid koolitusi (veebiturvalisus sh
nutiseadmed,
hariduslikud
digitaalsed
õppeprogrammid,
IT-juhtide
taseme/pädevuse tõstmine jms). Muuhulgas on planeeritud toetada koolide
osalemist rahvusvahelistel messidel või seminaridel;
• IKT ja STEM (Science, technology, engineering, and mathematics ehk teadus,
tehnoloogia, tehnika ja matemaatika) õppevahendite soetamine haridusasutustesse,
et toetada täppisteaduste õpetamist koolides, muutes selle õpilaste jaoks
kaasaegsemaks ja põnevamaks (erinevad robootikaseadmed, digitaalsed
mõõteriistad jms);
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3.3.9
3.3.9.1

Stipendiumid (Linnakantselei)

Jaan Poska stipendium (Tallinna Tehnikaülikool)

12 800

Jaan Poska nimeline stipendium suuruses 1 280 € määratakse kümnele Tallinna
Tehnikaülikooli (TTÜ) statsionaarse õppevormi üliõpilasele, kes on läbinud õppeastme
esimese õppeaasta ja elavad alaliselt Tallinnas.
Stipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase silmapaistvat tegevust Eesti Vabariigi ja
Tallinna linna arenguks, suurepäraseid teadmisi oma erialal, akadeemilist edukust, avarat
silmaringi, positiivseid isikuomadusi ja väljapaistvaid juhiomadusi, iseloomu tasakaalukust
ning autoriteeti kaasüliõpilaste ja õppejõudude seas.
Stipendiumi asutamise kokkuleppe on allkirjastanud Tallinna linnapea ja TTÜ rektori vahel
9. märtsil 2001. aastal. Jaan Poska stipendiumi statuut on kooskõlastatud Tallinna
Linnavalitsuse 7. aprilli 2010 istungi protokolliga nr 14 „Jaan Poska stipendiumi statuudi
kooskõlastamine“.
3.3.9.2

Tallinna linna stipendium (Tallinna Ülikool)

10 000

Stipendium määratakse kümnele õppe- ja teadustöös väljapaistnud üliõpilasele, õppe- ja
teadustöös edukale ning ühiskondlikult aktiivsele magistri- ja doktoriõppe üliõpilasele, kelle
uurimistöö käsitleb linnale olulisi probleeme ja kelle eelmise õppeaasta kaalutud keskmine
hinne on vähemalt 4,0 ning kelle uurimistöö on seotud Tallinna linna ökoloogilise, sotsiaalse,
või kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamisega. Stipendiumifondi suurus on 10 000 € aastas,
iga stipendiumi suurus on 1 000 €.
Stipendiumi kandidaatide valimise korraldab Tallinna linna stipendiumi komisjon, mille
koosseisu kuuluvad Tallinna Ülikooli teadus- ja arendusprorektor, akadeemiline prorektor
ning üks Tallinna Linnavalitsuse esindaja.
Stipendium on asutatud ja statuut heaks kiidetud Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006.
aasta määrusega nr 30 „Tallinna linna stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti
heakskiitmine“.
3.3.9.3

Tallinna linna Peterburi stipendium (Eesti Kunstiakadeemia)

5 760

Aastas määratakse neli Tallinna linna Peterburi stipendiumi: kaks stipendiumi Eesti
Kunstiakadeemia üliõpilastele ja kaks stipendiumi Peterburi Riikliku Tehnoloogia- ja
Disainiülikooli ja/või Stieglitzi nimelise Peterburi Riikliku Kunsti- ja Tööstusakadeemia
üliõpilastele. Stipendiumid määratakse üks kord aastas, ühe stipendiumi suurus on
kevadsemestril 1 600 € ja sügissemestril 1 280 €.
Stipendium on asutatud ja statuut on heaks kiidetud Tallinna Linnavalitsuse 03. oktoobri 2007
määrusega nr 81 „Tallinna linna Peterburi stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi
projekti heakskiitmine“.
3.3.9.4
Tallinna linna Johan Pitka stipendium (TTÜ Eesti
Mereakadeemia)

6 400

Tallinna linna Johan Pitka nimeline stipendium määratakse üks kord aastas kuni kümnele
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (edaspidi TTÜ Eesti Mereakadeemia)
üliõpilasele, kes valitakse järgmistele tingimustele vastavate üliõpilaste seast: täiskoormusega
õppiv rakenduskõrgharidusõppe üliõpilane, kes on õppe- või teadustöös edukas ning
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ühiskondlikult aktiivne ning kelle jooksva õppeaasta kevad- ja sügissemestri kaalutud
keskmine hinne on vähemalt 4,0, magistriõppe üliõpilane, kelle jooksva õppeaasta kaalutud
keskmine hinne on vähemalt 4,0; üliõpilane, kelle uurimistöö on seotud Tallinna linna
merendusalase, ökoloogilise, sotsiaalse või kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamisega;
magistriõppe üliõpilane, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0 ja
kes töötab TTÜ Eesti Mereakadeemias kas õppejõuna või tugipersonali koosseisus.
Stipendiumi statuut on heaks kiidetud Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2015 määrusega
nr 19 „Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine“.
3.3.9.5

Tallinna linna infotehnoloogia stipendium (TTÜ IT Kolledž)

5 750

Stipendium on loodud eesmärgiga motiveerida ITK tudengeid osalema Tallinna linna
asutustele huvipakkuvates IT-alastes projektides ja IT lahenduste väljatöötamisel või Tallinna
linna asutuste poolt pakutud teemadel. Stipendiumifondi suurus on 5 750 € aastas ja summa
jaguneb vähemalt 3 stipendiumiks vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele.
Stipendium on asutatud Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 32 „Tallinna
linna Infotehnoloogia stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine“.
1. augustil 2017 ühines Eesti Infotehnoloogia Kolledž Tallinna Tehnikaülikooliga. Ülikool on
huvitatud stipendiumi jätkumises samas suuruses, kuid stipendiumi statuut ja koostööleping
on veel uuendamata.
3.3.9.6

Tallinna linna stipendium (Estonian Business School)

3 200

Tallinna Linna stipendium määratakse üks kord aastas viiele Estonian Business School’i
EBS’i (edaspidi EBS’i) üliõpilasele, kes valitakse järgmistele tingimustele vastavate
üliõpilaste seast: täiskoormusega ülikoolis õppiv bakalaureuse taseme üliõpilane, kes on
õppe- või teadustöös edukas ning ühiskondlikult aktiivne ning kelle jooksva õppeaasta kevadja sügissemestri kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0; magistritaseme üliõpilane, kelle
jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0; üliõpilane, kelle uurimistöö on
seotud Tallinna linna organisatsiooni- ja juhtimisalaste teemadega, linna ettevõtlusalaste
küsimustega, kogukonna arendamisega, linna koostööküsimustega (nii era- kui avaliku sektori
tasandil), sotsiaalmajanduslike küsimustega ja linnamajanduse arendamisega; magistriõppe
üliõpilane, kes töötab EBS’is õppejõuna või tugipersonali koosseisus ning kelle uurimisteema
on seotud Tallinna linnale huvipakkuva ja vajaliku problemaatikaga. Stipendiumifondi suurus
on 3 200 € aastas, iga stipendiumi suurus on 640 €.
Stipendium on asutatud ja statuut heaks kiidetud Tallinna Linnavalitsuse 6. septembri 2011
määrusega nr 105 „Tallinna linna stipendiumi asutamine ja statuudi projekti heakskiitmine“.
3.3.9.7
Tallinna linna innovatsioonistipendium (Eesti Ettevõtluskõrgkool
Mainor)

3 200

Tallinna linna innovatsioonistipendium määratakse üks kord aastas viiele Eesti
Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilasele, kes valitakse järgmistele tingimustele vastavate
üliõpilaste seast: täiskoormusega õppiv rakenduskõrgharidusõppe või magistriõppe üliõpilane,
kes on ühiskondlikult aktiivne ja õppetöös edukas ning kelle jooksva õppeaasta kevad- ja
sügissemestri kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0 ja täiskoormusega õppiv
rakenduskõrgharidusõppe või magistriõppe üliõpilane, kes on esitanud äriplaani projekti
Tallinna linnaga seotud teemal või kelle uurimustöö on seotud Tallinna linna organisatsioonija juhtimisalaste teemadega, linna ettevõtlusalaste küsimustega, kogukonna arendamisega,
linna koostööküsimustega, sotsiaalmajanduslike küsimustega ja linnamajanduse arendamisega
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ja kelle töö sisaldab linna arendustegevust toetavaid innovaatilisi aspekte. Stipendiumifondi
suurus on 3 200 € aastas, iga stipendiumi suurus on 640 €.
Stipendium on asutatud ja statuut heaks kiidetud Tallinna Linnavalitsuse 1. septembri 2014
määrusega nr 62 „Tallinna linna innovatsioonistipendiumi asutamine ja statuudi projekti
heakskiitmine“.
3.3.9.8

Tallinna linna Anton Uessoni stipendium (Eesti Kunstiakadeemia) 1 000

Stipendiumi asutamine on kokku lepitud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Tallinna linna
vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokollis. Stipendiumi eesmärk on motiveerida EKA
üliõpilasi tegema uurimis- ja lõputöid Tallinna linnale huvipakkuvatel ja vajalikel teemadel
linnaplaneerimise ja arhitektuuri valdkonnas. Stipendiumi statuudi ja selle muudatused
kehtestab
EKA
rektor,
kooskõlastades
need
Tallinna
Linnavalitsusega.
Stipendiumikandidaadid valib EKA rektori moodustatud Tallinna linna Anton Uessoni
stipendiumi määramise komisjon (edaspidi stipendiumikomisjon). Stipendiumifondi suurus
on 1 000 € aastas, ühe stipendiumi suurus on 1 000 €.
Stipendium on asutatud ja statuut heaks kiidetud Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2012
määrusega nr 53 „Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi asutamine ja statuudi projekti
heakskiitmine“.

3.3.10
Toetus Sihtasutusele Tallinna Tehnika- ja
Teaduskeskus

18 000

Sihtasutuse Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus põhitegevuseks on nüüdisaegse tehnika- ja
teaduskeskuse loomine ning mitteformaalse ja näitliku õppe arendamine. Teaduskeskuse all
töötab ka Energia Avastuskeskus, mille missiooniks on tekitada ja süvendada külastajates
huvi loodusteaduste ja tehnoloogia vastu, aidates läbi praktiliste kogemuste parandada
hoiakuid teaduse uurimise suhtes ning motiveerida lapsi/noori end tulevikus erinevate
teaduserialadega siduma. Toetus on kavandatud sihtasutuse tegevuskulude katteks aadressil
Põhja pst 29.

3.3.11

Toetus Sihtasutusele Tallinna Vene Lütseum

61 400

Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum asutati Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2012 otsusega
nr 38 „Sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja
kinnitamine“. Sihtasutuse tegevuse põhieesmärk on riiklike õppekavadega määratud mahus
tasuta põhi- ja üldkeskhariduse võimaldamine ning täiendkoolituste korraldamine.
Sihtasutus korraldab täiendavat õppetegevust kõigi Tallinna vene õppekeelega koolide
gümnasistidele, kellele on pakutud täiendavaid õppetunde matemaatikas, keemias, bioloogias
ja füüsikas.
Tegevuskuludeks ettenähtud toetuse 61 400 € arvelt kaetakse õppeekskursioonide ja
täiendkoolituste kulud, sh õpetajate töötasud, õppevahendid ja muud õppetegevuse
korraldamisega seotud kulud ning sihtasutuse juhatuse liikmete tasud.

3.3.12
Toetus MTÜ-le Integratsiooni Ühiskondlik
Algatuskeskus (Ettevõtlusamet)
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10 000

MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus on olnud pikaajaline Tallinna linna
koostööpartner töötuse vähendamisel ja ennetamisel. Viimased 7 aastat on ühing olnud
aktiivseks Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega projektide elluviijaks, mille raames
korraldatakse eripalgelisi koolitusi, teostatakse sihtgruppide eripärast tulenevaid nõustamisi,
tööpraktikate ja vabatahtliku töö vahendusel viiakse kokku potentsiaalsed tööandjad ja
tööotsijad.
2018. aasta projekti raames aidatakse noori töötuid tööturule kombineeritud aktiivsete
tööturuteenuste abil. Tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa noorte töötute inimeste paremale
sotsiaalsele kaitstusele, kaasata tööta jäänuid tööhõiveprogrammide elluviimisse, soodustada
nende aktiivset osavõttu erinevate Euroopa Sotsiaalfondi programmide tegevustes ning
kohaliku omavalitsuse poolt organiseeritud ettevõtmistes ning aidata kaasa võimetekohase
ettevõtluse alustamisel.

3.3.13
3.3.13.1

Muud hariduskulud (Keskkonnaameti haldusala)

Õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias

9 500

Õppekava toetava loodusõppe korraldamine on oluline osa Tallinna Botaanikaaia Loodusmaja
tegevusest. Õppekava toetavat loodusõpet on botaanikaaias projektipõhiselt läbi viidud alates
2006. aastast. Õppetöö läbiviimiseks on koostatud 11 erinevatele vanuseastmetele sobivat
programmi. Õppetegevuse järjepidevus võimaldab pakkuda Tallinna üldhariduskoolidele
nende jaoks väga suurt huvi pakkuvat ja olulist õppetöövormi.

3.3.14

Projektid

3.3.14.1 Välisrahastusega projekt "Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine
Tallinna linna lasteasutustes"

126 208

Tallinna Linnavolikogu 11. veebruari 2016 otsusega nr 18 „Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi
välisprojektis "Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes", nõustumine
oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale“, võeti
vastu otsus osaleda juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Eriilmeliste
lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes”. Projekti üldeesmärk on võimaldada
erivajadustega laste vanemate vajadustele ja ootustele vastava kodulähedase alushariduse
teenuse kättesaadavuse suurendamist erivajadustega laste arengu vajadustele vastavate
lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna lasteasutustes. Projekti eesmärgiks oli luua viis
uut rühma koos 42 eriilmelise lasteaiakohaga Tallinna linna lasteasutustes 2015/2016
õppeaastal. Projekti kestus on 01.09.2015-31.08.2018.

Projekti kogueelarve on 744 125 €. 2018. aasta eelarveks on 194 167 €, millest välistoetus on
126 026 €, sellest töötasu 86 977 € ja linna omafinantseering 67 959 €, sellest töötasu
38 260 €. Linna omafinantseering kaetakse toote: lastehoid ja alusharidus vahendite arvelt.
Sildfinantseerimise vajadus 2018. aastal on 126 026 €.
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3.4

Kultuur

KULTUUR

Kultuur

Raamatukogud

Kultuuritegevus

Muuseumid

Kirjanduskeskus

Botaanikaaed

Loomaaed

Teater

Kontsertteenus

Koolitusteenus

Kultuurivaldkonna tooted

Kultuuri valdkonna põhieesmärgiks on „Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane –
mitmekesiste tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn“.
2018. aastal on planeeritud ellu viia alljärgnevad olulisemad tegevused:
• Tallinna kultuurielu mitmekesisuse tagamine ja linnakodanikele kvaliteetse
kultuuriteenuse pakkumine.
• Tallinna kultuurivaldkonna tähtsündmuste korraldamine Eesti Vabariik 100 raames,
rahvusvahelise koostööprojekti korraldamine Riia ja Vilniuse linnaga
• Tallinna Linnamuuseumi 80 aasta juubeli tähistamine. Tallinna Käsitööliste maja
(Raekoja plats 12) avamine külastajatele.
• A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäeva tähistamine ja A. H. Tammsaare
kirjanduspreemia väljaandmine
• Raamatukoguvõrgu haruraamatukogude paiknemise korrastamine selliselt, et see
tagaks ühtlase tasemega kodulähedase teeninduse üle Tallinna.
• Tallinna Linnateatri uue arengukontseptsiooni, sh Linnateatri kvartali väljaehitamise
I etapi käivitamine
• Koostöö arendamine linnaosade kultuuri- ja vabaaja keskustega, Tallinna
kultuuriasutuste võrgustiku töö arendamine. Koostöö jätkamine kodanikeühendusega.
Kultuuri valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Kultuuriameti,
Linnavolikogu Kantselei, Linnaplaneerimise Ameti, Ettevõtlusameti, Keskkonnaameti ja
linnaosa valitsuste haldusalades.

3.4.1
3.4.1.1

Raamatukogud

Toode: raamatukogud

3 334 352

Toote üldeesmärk
Tagada elanike juurdepääs kirjandusele ja informatsioonile ning toetada inimeste elukestvat
õpet ja enesetäiendamist.
Tegevuse kirjeldus
Kogusid komplekteerivad, korraldavad ja teevad kättesaadavaks Tallinna Keskraamatukogu
osakonnad, 17 haruraamatukogu erinevates linnaosades ja raamatukogubuss Katariina Jee.
2017. aastal on Haabersti linnaosas 2 (Nurmenuku ja Väike-Õismäe), Kesklinnas 3 (Kadrioru,
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Tondi ja Torupilli), Lasnamäe linnaosas 2 (Laagna ja Paepealse), Mustamäe linnaosas 3
(Kännukuke, Männi ja Sääse), Nõmme linnaosas 3 (Männiku, Nõmme ja Pääsküla), Pirita
linnaosas 1 (Pirita) ja Põhja-Tallinnas 3 (Kalamaja, Pelguranna ja Sõle) haruraamatukogu
ning Keskraamatukogu osakonnad kahes eraldi hoones (peamaja Estonia pst 8 ja filiaal
Liivalaia 40). Raamatukogubuss Katariina Jee alustas oma tegevust 2008. aastal ning pakub
raamatulaenutusteenust piirkondades, kus täna raamatukogu ei ole või kust on olemasolevasse
raamatukokku keeruline jõuda.
Raamatukogu kasutajatele pakutakse:
• teavikute kojulaenutust ja kohalkasutust;
• teatme- ja infoteenust;
• juurdepääsu informatsioonile arvutivõrkude kaudu;
• e-teenuseid (e-raamatute laenutus, e-päringutele vastamine, raamatukogudevaheline
laenutus, juurdepääs e-kataloogile, e-kogudele ja andmebaasidele, laenutustähtaja
pikendamine jne);
Lisaks eelnevale korraldatakse:
• eakate ja liikumispuudega inimeste koduteenindust;
• kasutajakoolitusi (raamatukoguekskursioonid ja –tunnid, arvuti– ja internetikoolitused,
raamatukogu kataloogide ja andmebaaside kasutamise õpetused);
• interneti töökohtade kasutamist;
• üritusi (näitused, laste- ja noorteüritused, kirjandushuviliste klubid, uudiskirjanduse
tutvustamine lugejatele).
2018. aastal on kavas arendada eestikeelsete e-raamatute lugemise keskkonda ELLU ning
laiendada vene- ja ingliskeelsete e-raamatute valikut, eesmärgiga pakkuda võimalikult head
valikut tallinlaste keeleõppeks ja koolide õppetegevuse toetamiseks. Tõhustatakse koostööd
koolide ja lasteaedadega, kujundamaks laste ja noorte lugemisharjumust ning suurendamaks
trükiraamatute ringlust. Koolituste pakkumisel keskendutakse tallinlaste ITK-oskuste
arendamisele, et toetada huviharidust ja anda ideid ettevõtluseks. Jätkatakse raamatukogu
teenindussaalide ümberkorraldamist, kaasajastades ruumilahendusi. Ümberkorralduste
eesmärk on luua lastele ja noortele lugemiseks ja õppimiseks ning arendavateks tegevusteks
inspireeriv keskkond, mille tulemusel kasutatakse raamatukogu sagedamini ja ajaliselt
pikemalt.
2018. aastal on töötasudeks planeeritud 1 895 049 €, mis võrreldes 2017. aastaga suureneb
332 099 € võrra. Töötasu suureneb seoses kultuurivaldkonna töötajate palgavahendite
kasvuga linna erinevates kultuuriasutustes alates 1. aprillist 2017, mis 2018. aasta eelarves on
planeeritud kogu aasta arvestuses. Täiendavad vahendid nähakse ette kultuuriasutuste
palgavahendite kasvuks alates 1. jaanuarist 2018, sh tagatakse kõrgharidusega
kultuuritöötajatele täistööaja korral miinimumtöötasu 1150 € eurot kuus. Töötasu
suurenemisele avaldab mõju ka riiklik alampalga määra tõusuga alates 01. jaanuarist 2018.
Arvnäitajad
Külastuste (sh virtuaalsete) arv
Laenutuste arv
Päringute (sh virtuaalsete) arv
Internetitöökohtade kasutamine
Lugejakoolituste ja ürituste arv

3.4.2
3.4.2.1

Ühik
tk
tk
tk
tund
tk

2016
1 530 455
1 602 701
11 600
58 700
7 020

2017
1 510 000
1 620 000
10 000
55 000
6 300

2018
1 530 000
1 623 000
11 000
55 000
6 700

Kultuuritegevus

Toode: kultuuritegevus (Kultuuriameti haldusala)
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988 642

Toote üldeesmärk
Luua mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks, sealhulgas harrastus- ja seltsitegevuse
arendamiseks ning kontsertide, etenduste ja näituste korraldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutavad kaks Kultuuriameti hallatavat asutust: Tallinna Pelgulinna Rahvamaja ja
Vene Kultuurikeskus. Asutused loovad tingimused mittetulundusühingute ja harrastusringide
tööks, toetavad pärimuskultuuril põhinevat harrastustegevust, korraldavad traditsioonilisi
kultuuriprojekte, organiseerivad riiklike ja rahvakultuuri tähtpäevade tähistamist, viivad läbi
konverentse, kontserte, etendusi ja meelelahutusüritusi ning algatavad koostööprojekte.
Pelgulinna Rahvamaja tegevuse eesmärgiks on Tallinna elanikele kultuuri- ja huvitegevuse
korraldamine, vaba aja veetmise võimaluste loomine, rahvakultuuri ja muu kultuuripärandi
hoidmine ja arendamine. Asutuse põhitegevuseks on: huvi- ja seltsitegevuse arendamine,
rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine ja edasiarendamine ning propageerimine, erinevate
kultuurisündmuste korraldamine (kontserdid, loengud, näitused jm), pärimuskultuuril
põhineva harrastustegevuse toetamine, rahvakalendritähtpäevade ja riiklike tähtpäevade
tähistamine. Vene Kultuurikeskuse tegevuse eesmärgiks on pakkuda vaba aja tegevusi vene
kogukonnale ja senisest enam arendada kultuurisidemeid Venemaaga, vähemusrahvuste
kaasamine ja nende osaluse suurendamine kultuurielus – nii kultuurikorraldajate, artistide,
kunstnike kui ka publiku suhtes ning rahvusgruppide omakeelsesse kultuuri suletuse
vähendamine.
2018. aasta eesmärgiks on arendada sidemeid Venemaa kultuuriorganisatsioonidega,
tugevdada koostööd Eesti kollektiividega ja teiste rahvuste kultuuriseltsidega.
Arvnäitajad
Ürituste arv

Ühik
tk

Mittetulundusühingute ja seltside arv
Harrastusringide arv
Harrastajate arv

3.4.2.2

tk
tk
tk

Toode: kultuuritegevus (linnaosad)

KOKKU, sh
• Haabersti linnaosa
• Kesklinna linnaosa
• Lasnamäe linnaosa
• Mustamäe linnaosa
• Nõmme linnaosa
• Pirita linnaosa
• Põhja-Tallinna linnaosa

2016
445

2017
457

2018
487

22
60
1 377

22
60
1 395

22
60
1 430

1 952 365
1 952 365
93 228
179 023
411 269
180 954
278 564
216 306
593 021

Toote üldeesmärk
Luua mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks, sealhulgas harrastus- ja seltsitegevuse
arendamiseks ning kontsertide, etenduste ja näituste korraldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutavad:
- Haabersti Vaba Aja Keskus,
- Kesklinna Vaba Aja Keskus,
- Kultuurikeskus Lindakivi,
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-

Mustamäe Kultuurikeskus „Kaja”,
Nõmme Kultuurikeskus,
Pirita Vaba Aja Keskus,
Tallinna Salme Kultuurikeskus.

Asutused loovad tingimused mittetulundusühingute ja harrastusringide tööks, toetavad
pärimuskultuuril põhinevat harrastustegevust, korraldavad traditsioonilisi kultuuriprojekte,
organiseerivad riiklike ja rahvakultuuritähtpäevade tähistamist, viivad läbi konverentse,
kontserte, etendusi ja meelelahutusüritusi ning algatavad koostööprojekte.
Arvnäitajad
Ürituste arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Üritustel osalejate arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Mittetulundusühingute ja seltside arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Harrastusringide arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Harrastajate arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn

Ühik
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
in
in
in
in
in
in
in
in
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk

75

2016
1 729
59
120
810
170
200
90
280
281 700
15 000
12 000
100 100
10 500
20 000
4 100
120 000
159
8
6
47
32
30
28
18
202
8
12
50
42
32
50
28
5 520
600
520
1500
650
980
500
770

2017
1 801
59
125
812
170
200
85
350
284 300
15 000
13 500
100 200
10 500
20 000
4 100
121 000
165
8
6
47
32
26
28
18
206
8
12
50
42
36
28
26
5 970
600
600
1 600
1 050
900
500
720

2018
1 730
59
125
812
70
209
85
370
285 900
15 000
13 500
101 000
10 500
20 300
4 100
121 500
137
8
6
47
10
20
28
18
184
8
10
50
20
40
28
28
5 610
600
630
1 600
500
1 200
430
650

3.4.3
3.4.3.1

Muuseumid

Toode: muuseumid

2 462 451

Toote üldeesmärk
Koguda, uurida ja säilitada eelnevate põlvkondade poolt loodud väärtusi ning vahendada neid
teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel üldsusele.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Linnamuuseum, mille koosseisu kuulub 10 erineva spetsiifikaga muuseumi:
Linnamuuseumi keskaegne kaupmehemaja, Raevangla-Fotomuuseum ja Tallinna käsitööliste
maja, Kiek in de Kök ja Bastionikäigud, Raidkivide muuseum, Neitsitorni muuseumkohvik,
Lastemuuseum „Miiamilla”, Tallinna Vene muuseum ja Peeter I maja, Jaani Seegi Muuseum,
tegutseb eesmärgiga koguda, uurida ja säilitada eelnevate põlvkondade loodud väärtusi ning
vahendada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.
Kogutud kultuuripärand dokumenteeritakse ja eksponeeritakse. Selle tutvustamiseks
korraldatakse näitusi, konverentse, loenguid ja ekskursioone. Antakse konsultatsioone,
teostatakse ekspertiise, teenindatakse uurijaid, avaldatakse trükiseid ning korraldatakse
muuseumipedagoogilisi ja muid üritusi. Külastajate paremaks teenindamiseks töötab
2 muuseumikohvikut ja kõikides filiaalides saab osta suveniire. Osaletakse rahvusvahelistes
muuseumiorganisatsioonides, tehakse ühisprojekte ja koostööd.
Tallinna Linnamuuseum on asutatud 1937. aastal. 2018. aastal jätkuvad muuseumi
80 aasta juubeli tähistamisega seotud üritused.
Peamised tegevused 2018. aastal:
• teadus- ja näitustealase koostöö arendamine välisriikide muuseumidega;
• Peeter I maja ja Tallinna Vene muuseumi peasissepääsude uue lahenduse
väljatöötamine;
• Tallinna Vene muuseumile uue näituse koostamine;
• muuseumi teadus- ja haridustöö edendamine, igakuiste Tallinna ajalugu
populariseerivate täiskasvanute elukestva õppe loengupäevade läbiviimine;
• ekskursioonide, loengute, teemapäevade, linnalaagrite, perepäevade ja pedagoogiliste
programmide läbiviimine ning uute võõrkeelsete programmide ja ekskursioonide
väljatöötamine.
Arvnäitajad
Muuseumide arv
Museaalide arv
Muuseumi külastajate arv
Ekskursioonide arv
Korraldatud ürituste arv

3.4.4
3.4.4.1

Ühik
tk
tk
in
tk
tk

2016

2017

2018

11
180 800
230 000
3 500
1 800

12
169 200
240 000
3 500
1 800

12
151 870
240 000
3 500
1 800

Kirjanduskeskus
Toode: kirjanduskeskus

181 829

Toote üldeesmärk
A. H. Tammsaare ja E. Vilde elu ja kirjandusliku loominguga seotud materjalide kogumine,
säilitamine, uurimine, väärtustamine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel,
teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel üldsusele.
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Tegevuse kirjeldus
Tallinna Kirjanduskeskus asutati 1. jaanuaril 2017. aastal ning tegutseb kahes hoones: Lydia
Koidula tn 12a ja Roheline aas 3. Kirjanduskeskus osaleb kirjandusvaldkonna ettevõtmistes,
tegevustes ja projektides ning arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa asutustega, millel on
sarnased tegevuseesmärgid, panustab Tallinna kirjanduselu elavdamisse.
2018. aastal on A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäeva tähistamine, seega on suurem osa
Tammsaare majas toimuvatest sündmustes seotud kirjaniku juubeliaastaga.
Arvnäitajad
Muuseumide arv
Museaalide arv
Muuseumi külastajate arv
Ekskursioonide arv
Korraldatud ürituste arv

3.4.5
3.4.5.1

Ühik
tk
tk
in
tk
tk

2018
2
19 300
12 000
150
50

Loomaaed

Toode: loomaaed

5 100 939

Toote üldeesmärk
Pakkuda linlastele loodusharidusliku tegevuse kaudu loodus- ja keskkonnateadmiste
populariseerimine, liigikaitse ja teaduslik uurimistöö, täiendkoolituse võimaldamine ning
inimestele looduslähedases keskkonnas puhke võimaluste pakkumine.
Tegevuse kirjeldus
Ülesandeks on luua loomaaias võimalikult soodsad elu- ja sigimistingimused 550 liigist
ühtekokku ca 13 300 isendi suurusele kollektsioonile. Vastavalt vajadusele ja võimalustele
suurendatakse kollektsiooni zooloogilist, botaanilist ja didaktilist väärtust. Kollektsiooni
tutvustamiseks korraldab loomaaed üldtutvustavaid ja temaatilisi ekskursioone ning koostab
ja annab välja õppematerjale.
Tallinna Loomaaias kogutakse liikide kohta infot ning viiakse läbi nende teaduslikku
uurimist, tutvustatakse ökoloogilisi probleeme, teavitustöö kaudu kujundatakse
keskkonnasäästlikke käitumisharjumusi, arendatakse riiklikke õppekavasid toetavat
keskkonnaharidust (zookool) ja õpiringe. Tallinna Loomaaed teeb koostööd paljude
ülikoolide ja teiste loomaaedadega üle maailma, vahendab uurimistulemusi ning osaleb
liigikaitselistes in situ ja ex situ programmides.
Arvnäitajad
Kollektsiooni suurus
Kollektsiooni suurus
Külastajate arv
Ürituste arv
Ekskursioonide arv
Zookoolitundide arv
Õpperingide arv

Ühik
liik
isend
in
tk
tk
tk
tk

*sh ca 280 kalad ja selgrootud
** sh ca 11 000 kalad ja selgrootud

3.4.6

Teater
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2016
545
13 300
350 000
100
300
200
25

2017
545
13 300
400 000
120
310
200
20

2018
550*
13 300**
400 000
120
300
200
20

3.4.6.1

Toode: teater

2 265 992

Toote üldeesmärk
Kindlustada teatrikunsti kättesaadavus ja tutvustada eesti kultuuri erinevatele sihtgruppidele.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutab Tallinna Linnateater. Teater säilitab ja arendab edasi Eesti teatrikunsti ning
rahuldab elanike kultuurilisi vajadusi. Teenuse raames korraldatakse regulaarselt
teatrietendusi, tuuakse välja uusi lavastusi, võetakse osa teatrifestivalidest ning antakse
külalisetendusi.
Lisaks teatri põhilavadel Laial tänaval mängimisele planeeritakse tuua välja kaks
suvelavastust väljaspool statsionaarset mängupaika ja anda väljasõiduetendusi Eestis ja ka
välismaal. Jätkatakse rahvusvahelise teatrifestivali „Talveöö unenägu“ korraldamist.
2018. aastal toimub kümnes festival.
Arvnäitajad
Lavastuste arv repertuaaris
Uuslavastuste arv
Etenduste arv aastas
Teatrikülastajate arv

3.4.7
3.4.7.1

Ühik
tk
tk
tk
in

2016

2017

2018

24
6
475
73 500

24
7
460
75 000

25
7
52
79 000

Kontsertteenus

Toode: kontsertteenus

1 053 272

Toote üldeesmärk
Tagada elanike juurdepääs muusikasündmustele ning luua loovisikutele võimalused oma
loomingu tutvustamiseks ja rahvusvaheliseks koostööks. Eesti muusikakultuuri arendamine ja
rikastamine muusikateoste ettekandmise, salvestamise ja propageerimise kaudu ning
kontsertide ja festivalide korraldamine.
Tegevuse kirjeldus
Teenust pakub Tallinna Filharmoonia, mille eesmärgiks on:
• pakkuda tallinlastele ja linna külalistele kvaliteetset kontserdielu erinevates žanrites.
• Tallinna Filharmoonia koosseisu kuuluvale Tallinna Kammerorkestrile erinevate
võimaluste tagamine oma interpretatsioonikunsti tutvustamiseks Eestis ja välisriikides;
• Mustpeade Maja, üks väheseid Tallinna linnas säilinud renessanssehitisi, arendamine
ja professionaalne haldamine, mis väärtustab linna esindussaale ja loob tingimused ja
huvi kultuuriorganisatsioonidel nendes saalides esineda.
Tallinna Filharmoonia korraldab alates 2005. aastast traditsioonilist kõrgetasemelist
muusikateatri festivali Birgitta Festival, mis on kujunenud olulisimaks mitmežanrilise
muusikateatri festivaliks Põhja- ja Baltimaades. 2018. aastal toimub festival juba 14. korda.
Kultuuriameti ülelinnaliste kultuuriürituste ja -projektide koosseisus on festivali kuludeks
Tallinna Filharmooniale planeeritud 615 000 €.
Arvnäitajad
Kontsertide arv
Koostööprojektide arv
Külastajate arv

Ühik
tk
tk
in
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2016

2017

2018

60
18
25 000

65
15
25 000

50
19
35 000

3.4.8
3.4.8.1

Koolitusteenus

Toode: koolitusteenus

368 859

Toote üldeesmärk
Mitmekesistada koolitusturgu ning väärtustada elukestvat õpet.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Rahvaülikool tegeleb täiskasvanute vabaharidus- ja täiendkoolituste, huvitegevuse ja
kultuuriürituste korraldamise ning kultuuripärandi hoidmisega. Põhitegevuseks on koolituste
ja mitmekesise huvitegevuse korraldamine. Teenus võimaldab täiendada tegevusi järgmistes
valdkondades: arvuti ja majandus, fotograafia, käsitöö, keeled, kokandus, kultuur, kunst,
liikumine, loodus, muusika, teater ning tervis ja ilu.. Rahvaülikoolis korraldatakse loenguid,
praktilisi kursusi, konverentse, õppeekskursioone ja näitusi.
Arvnäitajad
Õppeprogrammide arv
Loengute maht
Õppijate arv
Korraldatud näituste arv
Korraldatud ürituste arv

3.4.9
3.4.9.1

Ühik
tk
tund
in
tk
tk

2016
190
4 700
3 400
25
100

2017
192
4 800
3 600
25
110

2018
200
5 000
3 800
25
100

Tallinna Kultuuriamet

Tallinna Kultuuriamet

709 596

Tallinna Kultuuriamet on linna ametiasutus, mis tegutseb Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari
2016 määrusega nr 3 kinnitatud põhimääruse alusel. Amet asub Vabaduse väljak 10a, Tallinn.
Ameti tegevuse eesmärkideks on kultuuritegevuse korraldamine Tallinnas, sh ameti
hallatavate etendusasutuste, raamatukogu, muuseumi, kirjanduskeskuse, loomaaia,
rahvaülikooli ja kultuurikeskuste töö korraldamine, Tallinna kultuuripärandi säilitamine ja
tutvustamine. Samuti kultuurisündmuste korraldamine ja toetamine ning võimaluste loomine
mittetulundus- ja huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks.

3.4.10
Muinsus- ja miljööalade kaitse (Linnaplaneerimise
Amet)
3.4.10.1

Muinsuskaitse

206 260

Eelarvepositsiooni eesmärk on hoida ja teadvustada kultuuripärandit, tagada
kultuurimälestiste ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete materiaalne
korrashoid ning ajaloolise linnaruumi ning elukeskkonna väärtustamine.
Peamised tegevused 2018. aastal:
• Tallinna vanalinnas asuvate kultuuriväärtuslike hoonete, ajalooliste kindlusrajatiste,
säilinud originaaldetailide ja –tarindite konserveerimine, projektdokumentatsiooni
koostamine, uuringute läbiviimine ning ekspertiiside koostamine;
• eeslinnade ehitis-, ajaloo- ja arheoloogiamälestiste uuringute ning ekspertiiside
koostamine;
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•
•
•
•
•

Tallinna
linnas
asuvate
vallasmälestiste
uurimine,
restaureerimine,
projektdokumentatsiooni koostamine;
restaureerimise toetamine vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusele
nr 14 „Restaureerimistoetuse andmise kord”;
kultuuriväärtuslike objektide täiendav märgistamine ja tutvustavate tekstide lisamine;
konverentside ja infopäevade ning õpitubade korraldamine või nende korraldamise
toetamine;
Tallinna kultuuripärandit tutvustavate filmide, raadio- ja telesaadete tegemise
toetamine.

3.4.10.2

Toetused kirikute restaureerimiseks

100 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on hoida ja teadvustada kultuuripärandit, tagada
kultuurimälestiste materiaalne korrashoid ning ajaloolise linnaruumi ning elukeskkonna
väärtustamine. Toetatakse kirikuhooneid restaureerivaid kogudusi järgmiselt:
Toetused kirikute restaureerimiseks, sh
• EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus (Kaarli kirik)
• MPEÕ Kiriku Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani) Kogudus (Tallinna
Kaasani kirik)

100 000
50 000
50 000

2016. aasta jaanuaris alustati Kaarli kirikus Eesti suurima ja Euroopa väärtuslikemate
ajalooliste orelite hulka kuuluva Walckeri oreli kapitaalremondiga. Remonttööd on jagatud
seitsmesse etappi, need kestavad kolm aastat ja tööde kogumaksumus on ca 250 000 €. Töid
teostab kohaliku orelimeistri firma Toomas Mäeväli OÜ.
Tallinna Kaasani kirik on vanim sakraalne puithoone Tallinnas, asutatud 1721. aastal. Kiriku
saabuvaks suureks 300 aasta juubeliks on tehtud otsus kiriku renoveerimiseks. Esimese
etapina korrastatakse hoone katust. Tööde maksumus on 223 658 €. Töö teostatakse kahes
jaos, algul vahetatakse kellatorni müts ja siis ülejäänud osa.
3.4.10.3
Kirikurenessansi projekt ja muud
restaureerimistoetused

1 100 000

Kirikurenessansi projektiga jätkatakse 2010.a katkenud Tallinna ajalooliste ja
muinsusväärtuslike pühakodade restaureerimist, kirikutes asuvate kultuuriväärtuste
konserveerimist ja sellega seotud tegevusi, sh avalikkusele suunatud teavitust, trükiste
koostamist jne. Kirikurenessansi projektist nähakse ette nii linnale kuuluvate kirikuhoonete
investeeringuid kui ka kogudustele kuuluvate kirikute toetamist. Toetusi on plaanis eraldada
järgmise kava kohaselt.
- Toomkiriku jaoks on koostatud põhjalik tegevusplaan, mis hõlmab nii katuse kui
fassaadide korrastamist ja akende restaureerimist, kiriku interjööride, kabelite, eeskodade ja
torni uuringuid, projekteerimist ja restaureerimist, kunstiväärtuste konserveerimist ja oreli
korrastamist ning kiriku kütte-, elektri-, tulekahju- ja valvesignalisatsiooni süsteemide
rekonstrueerimist järgmiste aastate jooksul. 2018. aastal alustatakse kiriku fassaadide ja
tornide ning osade siseruumide restaureerimist juba varem valminud, kuid realiseerimata ning
koostatavate projektide ja tegevuskavade põhjal. Toomkiriku restaureerimiseks nähakse ette
300 000 €.
- Oleviste kiriku fassaadide korrastamine jäi 2010. aastal pooleli, kuid kirikus käivate
inimeste ja kirikus asuvate kultuurimälestiste säilimiseks sobiva sisekliima tagamiseks on
hädavajalik amortiseerunud ja kohati avariiliste akende restaureerimine. Erilist tähelepanu
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väärib ka kiriku Maarja kabeli välisseinal asuv 500 aasta vanune Hans Pawelsi kenotaaf, mida
tuleb selle säilimise tagamiseks ilmastiku eest palju paremini kaitsta. 2018. aastal alustatakse
kiriku karniisi ja torni ülemise osa restaureerimist ning Maarja kabeli ning pikihoone
lõunaseinte, sh akende restaureerimist. Kiriku restaureerimise toetamiseks nähakse ette
300 000 €. Kiriku restaureerimisse kaasatakse ka kiriku omanik Eesti Evangeelne Luterlik
Kirik.
- Kaasani kirikus, mis on Tallinna vanim puukirik ja tähistab 2021. aastal kiriku rajamise
300. aastapäeva, jätkuvad käesoleval aastal alanud restaureerimistööd kiriku interjöörides.
Kirikus on väga väärtuslikud 18. ja 19. sajandist pärinevad laemaalingud, mille
konserveerimine on väga keerukas. 2018. aastal jätkatakse kiriku restaureerimise toetamist
ning eraldatakse 100 000 €.
- Püha Vaimu kirik on Tallinna üks vanemaid ja algupärasemalt säilinud keskaegseid
kirikuid. Kirikus tegutseval kogudusel puudub võimalus võtta ette ulatuslikke
restaureerimistöid, mis on vajalikud kiriku ja selles asuvate kultuuriväärtuste säilimiseks.
2018. aastal eraldatakse kiriku restaureerimiseks 100 000 €.
- Kopli Nikolai Imetegija kiriku restaureerimiseks ja ikoonide restaureerimiseks eraldatakse
2018. aastal 50 000 €.
- Kaarli kirikus jätkub 2017. aastal alanud oreli restaureerimine, mille toetuseks eraldatakse
50 000 eurot.
- Peeteli kiriku torni fassaadilt on krohv suures ulatuses maha tulnud ning töödega
viivitamine võib kahjustada kirikuhoone konstruktsioone. Kirikutorni restaureerimist
toetatakse 40 000 €.
- Linnale kuuluvas Vanausuliste palvelas jätkuvad 2016. aastal alanud restaureerimistööd.
2018. aastal restaureeritakse vastavalt valminud projektile viimane osa interjööridest.
Jätkatakse ka ikoonide konserveerimist. Kokku eraldatakse 30 000 €.
- Alustatakse endise Dominiiklaste Püha Katariina kloostrikiriku katuse projekteerimist,
milleks nähakse ette 10 000 eurot.
Muudeks restaureerimistoetusteks eraldatakse kokku 120 000 €.

3.4.11
3.4.11.1

Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid

Ülelinnalised kultuuriüritused ja –projektid*

1 377 200

Eelarvepositsioon hõlmab endas linna poolt algatatud kultuuriürituste korraldamist.
Eelarvesse on planeeritud riiklike pühade ja tähtpäevade tähistamise üritused,
mälestuspäevade toetamine ning preemiate ja autasude väljaandmine. Ülelinnalistest
kultuuriüritustest on suuremad Tallinna Filharmoonia korraldatav Birgitta festival, Tallinna
Kultuurimeti poolt korraldatavad Hiina uusaasta, Tallinna päev, Tallinna Merepäevad ja
Taasiseseisvumise aastapäev.
2018. aasta eelarvesse planeeritud üritustest annab ülevaate järgnev tabel:
Üritus
Hiina uusaasta
Eesti Vabariik 100
Tallinna päev
Kristjan Raua kunstipreemia
Tallinna Merepäevad
Birgitta festival
Taasiseseisvumise aastapäev
Kultuuriöö

2018 eelnõu
60 000
60 000
50 000
12 800
242 000
615 000
20 000
50 000
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Üritus
Rahvuskultuuride päev
Tallinna kohtumised Peterburis
Hingedepäeva kontsert
Jõulukontsert
Teatrifestival „Talveöö unenägu”
Muud ülelinnalised kultuuriüritused

2018 eelnõu
30 000
35 000
6 000
6 000
100 000
90 400

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust ülelinnaliste kultuuriürituste üldsumma piires.

3.4.12
3.4.12.1

Kultuuriprojektide ja –organisatsioonide toetamine

Kultuuriprojektide ja-organisatsioonide toetamine

839 525

Eelarvepositsioon hõlmab endas mittetulundustegevuse ja projektide toetamist, mis on
kooskõlas Tallinna arengudokumentides sätestatud eesmärkide ja prioriteetidega. Toetusi
eraldatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määrusega nr 25 kinnitatud
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” kohaselt. Toetuse andmise eesmärk on linna
elanike ja organisatsioonide omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas
linna ametiasutuste valdkondlike prioriteetidega.
Toetuste eraldamisel on prioriteetsed valdkonnad:
• linnale oluliste kultuuriorganisatsioonide tegevusvaldkonnad, mida ei kaeta linna
asutuste kaudu;
• laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevus;
• Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevate kollektiivide tegevus;
• pärimuskultuuri viljelemise toetamine;
• traditsioonilised jätkusuutlikud kultuuriüritused;
• rahvusvähemuste kultuuriseltside omakultuuriline tegevus;
• kultuurikalendrit mitmekesistavad uuendusmeelsed algatused.
Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide (koorid, orkestrid ja rahvatantsurühmad)
ja Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalenud kollektiivide tegevust ja loomingulisi taotlusi
toetatakse püsivalt tegutseva organisatsiooni kaudu. Toetust antakse alaliselt tegutsevatele
kollektiividele õppimise ja harjutamiseprotsessi korraldamiseks, kvalifitseeritud juhendaja
palkamiseks.
Eesti Kooriühing korraldab 2018. aastal Tallinnas esmakordselt maailma ühe suurima
koorimuusikasündmuse - koorifestivali Europa Cantat, mis toimub siin 27.07–05.08.2018.
Kolmeaastase intervalliga toimuva suursündmuse festivalilipp anti 2015. a suvel Ungaris
Pecsis üle Tallinnale. Festivali läbiviimiseks on planeeritud 2018. aastal Tallinna-poolne
toetus 130 000 €.
Kultuuritegevuse korraldamist finantseeritakse linnale oluliste kultuuriorganisatsioonide
tegevuse toetamise eesmärgil ja valdkondades, mida linn ei kata oma hallatavate asutuste
kaudu. Suuremad toetatavad projektid ja organisatsioonid:
Eesti Kooriühing
Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
Mittetulundusühing Mustonenfest
Jazzkaare Sõprade Ühing
ART - Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis)
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
Vana Baskini Teater OÜ
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150 000
57 000
50 000
40 000
51 000
25 000
23 000

3.4.13

Toetus SA-le Tallinna Lauluväljak

250 000

SA Tallinna Lauluväljak asutati Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2003 otsusega nr 367.
SA Tallinna Lauluväljak on kultuuri- ja sotsiaalmissiooni kandev ettevõte, kelle põhieesmärk
ei ole ärikasumi teenimine läbi erinevate kommertstegevuste. Kommertstegevus on
kõrvaltegevus lauluväljaku klientide paremaks teenindamiseks ja täiendavate finantside
hankimiseks. Toetuse eesmärkideks on sihtasutuse halduses olevate territooriumide ja hoonete
haldamine ning majandamine; Tallinna Lauluväljaku pikaajalise arengukava elluviimine ja
kultuuriürituste korraldamine; teenindus Tallinna Lauluväljaku territooriumil. Tallinna
Lauluväljak on populaarne ürituste toimumispaik ja vaatamisväärsus.
SA Tallinna Lauluväljak on operaator-tüüpi teenindusettevõte, mis haldab riigile kuuluvat
lauluväljaku maa-ala ja Tallinna linnale kuuluvaid hooneid ning rajatisi ja pakub oma
klientidele erinevaid teenuseid. Toetus 250 000 € on kavandatud SA Tallinna Lauluväljak
majandamiseks, sh lauluväljaku 90. aastapäeva tähistamiseks 25 000 € ja pargiala
hooldamiseks 35 000 €.
3.4.13.1

Linna kunstikogu haldamine

1 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linna kunstikogusse kuuluvate kunstiteoste eksponeerimine
linna asutustes (kultuuri-, hariduse-, spordi-, meditsiiniasutustes) ja avalikes kohtades
(tänavad, väljakud, pargid). Kunstikogu andmebaas on üleval Tallinna linna veebilehel.
2018. aasta eelarvesse on planeeritud vahendid kunstikogu kindlustamisega seotud kulude
katteks.
3.4.13.1
Ühingule

Toetus Revali Raeapteegi Muuseumi

25 500

Vahendid planeeritud Revali Raeapteegi Muuseumi Ühingule tagamaks ajaloolise Raeapteegi
tegutsemise järjepidevuse. Tallinna Raeapteek on apteek Tallinnas Raekoja platsil, mis
tegutseb alates 15. sajandi algusest. See on üks vanimaid püsivalt tegutsenud apteeke
Euroopas ja ühtlasi Tallinna vanim ettevõte. Ühingule eraldatakse Tallinna Raeapteegi
muuseumi tegevuse korraldamiseks ja arendamiseks 29 500 € aastas, sh Raekoja plats 11 //
Apteegi tn 1 // Saiakang 2 allkasutuse üüri tasumiseks.
3.4.13.2

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia

4 430

Preemia asutati Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 määrusega nr 49 „Tallinna teeneka
kultuuritegelase preemia“. Preemia eesmärk on tunnustada tallinlastest teenekate
kultuuritegelaste loomingulist tegevust. Preemia antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise
tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal. Preemia
andmisega tunnustatakse loovisiku panust Tallinna kultuuriellu. Taotlusi preemia andmiseks
on õigus esitada Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse liikmetel ning linna
ametiasutustel.
3.4.13.3 Välisrahastusega projekt "Nutikad loomaaiad. Rahvusvaheline
teenustepakett loovaks õppimiseks Kesk-Läänemere Regiooni
loomaaedades (SmartZoos)"
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8 754

Tallinna Linnavolikogu 12. november 2015 otsus nr 171 „Osalemine EL-i Kesk-Läänemere
programmi välisprojektis „Nutikad loomaaiad. Rahvusvaheline teenustepakett loovaks
õppimiseks Kesk-Läänemere regiooni loomaaedades” (SmartZoos), nõustumine oma- ja
sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajale“,
võeti vastu otsus osaleda lihtpartnerina EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis
„„Nutikad loomaaiad. Rahvusvaheline teenustepakett loovaks õppimiseks Kesk-Läänemere
regiooni loomaaedades” (SmartZoos)”. Projekti peaeesmärk on ühendada Kesk-Läänemere
regiooni loomaaiad (mis on olulised looduspärandi säilitajad) üheks ühiseks
turismiatraktsiooniks läbi rahvusvahelise loovat õppimist toetava (mobiilsetele seadmetele
mõeldud) teenusepaketi arendamise ja sissetöötamise. Teenusepakett koosneb loovate
multimeedia töövahendite komplektist, mis on mõeldud mobiilsetele seadmetele. Kasutatakse
loovõppimise ja mängupõhiseid õpistsenaariume, mis kaasavad aktiivselt külastajaid
teadmiste ja seoste loomisse ning loovad ja jagavad teadmisi nii külastuse ajal kui pärast
külastust. Ühtlasi populariseeritakse loodus- ja keskkonnateadmisi, misläbi on arendatud ja
mitmekesistatud ka loomaaia tegevusi. Projekti partnerid on Tallinna Loomaaed, Helsingi
Loomaaed, Södertörni Ülikool, Skansen Zoo. Projekti kestus 01.09.2015 – 31.05.2018.
Projekti kogueelarve on 629 917 € ja Tallinna projekti eelarve on 80 970 €, millest välistoetus
on 68 825 € ja linna omafinantseering 12 145 €. 2018. aasta eelarveks on 8 754 €, sellest
töötasu 5 824 €. Projekti omafinantseering 2018. aastal on 1 331 €.

3.4.14

Kultuurilinnade koostöövõrgustik (Linnavolikogu Kantselei)

3.4.14.1 Kultuurilinnade koostöövõrgustik

4 000

Tallinna linn algatas 2011. aastal kultuuripealinnaks saades Eesti linnade kultuurialase
koostöö. 2018. aastal jätkatakse kultuurilinnade võrgustikku kuuluvate kohalike omavalitsuste
kultuuri- ja kultuuriturismi alase koostöö toetamist.
Eelarvepositsioon hõlmab 2018. aasta kultuurisündmusi kajastava trükise/kalendri ja
reklaammaterjalide koostamisega ja väljaandmisega seotud kulusid.

3.4.15
3.4.15.1

Tallinna Botaanikaaed (Keskkonnaameti haldusala)

Tallinna Botaanikaaed8

1 248 615

Toote üldeesmärk
Koguda, töödelda ning jagada botaanilist informatsiooni, tutvustada teadus- ja
arendusasutusena oma kollektsioonide kaudu taimeriigi mitmekesisust.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on taime- ja seeneriigi uurimine; asutuse taimekollektsioonide ja maastikulise
kompleksi eksponeerimine, nende arendamine, täiendamine ja kaitsmine loodus- ja
kultuuriväärtusena; haruldaste ja hävimisohus olevate taimeliikide ja nende genofondi
säilitamine ja kaitsmine koostöös riigiasutustega ning rakenduslike ja teoreetiliste
konverentside, seminaride ja nõupidamiste, kursuste, praktikumide ja suvekoolide
korraldamine. Toote täitjaks on Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna
Botaanikaaed, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 määrusega nr 163
kinnitatud põhimääruse alusel. Botaanikaaed asub Kloostrimetsa tee 52. Tallinna
8

Toote täitmiseks vajalikud vahendid on eelnevatel perioodidel kirjeldatud eelarvepositsioonil „Tallinna
Botaanikaaed“.
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Botaanikaaia koosseisunimestikus on 2018. aastaks planeeritud 49,5 töökohta. Töötasu
suureneb seoses kultuurivaldkonna töötajate töötasude ühtlustamisega linna erinevates
kultuuriasutustes alates 1. aprillist 2017, mis 2018. aasta eelarves on planeeritud kogu aasta
arvestuses. Täiendavad vahendid nähakse ette kultuuriasutuste palgavahendite kasvuks
5% võrra alates 1. jaanuarist 2018. Samuti nähakse ette vahendid hooajatööliste
tasustamiseks.
Mõõdik
Külastajate arv
Näituste ja ürituste arv

Arvnäitajad
Botaanikaaia territooriumi pindala

3.4.16
3.4.16.1

Ühik
isik
tk

2016
67 000
16

2017
67 000
16

2018
60 000
16

Ühik
ha

2016

2017

2018

29

29

29

Toetused (Ettevõtlusamet)

Toetus SA-le Tallinna Televisioon

3 592 500

SA Tallinna Televisioon asutati Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 otsusega nr 107
„Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine“. Sihtasutuse
põhieesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu mitmekülgselt ja loovalt
kajastada sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni,
meelelahutust ja TV-teenuseid.
Toetus on kavandatud SA Tallinna Televisioon (edaspidi TTV) majandamiseks. 2018. aastal
pöörab TTV erilist tähelepanu Eesti Vabariik 100. juubeliaasta tähistamisele teleprogrammis,
pidades silmas eelkõige kohaliku tähtsusega sündmuste kajastamist. Arvamus-, uudiste- ja
poliitikaprogrammile on kujunenud lojaalne vaatajaskond ning jätkatakse tööd programmide
kvaliteedi ja mitmekülgsuse tõstmiseks. TTV jätkab mitmekülgselt pealinna sündmuste
kajastamist ning pakub lisaks sellele ka valikut olulisemast Eestis toimuvast. TTV kannab
meediamaastikul olulist rolli, olles jätkuvalt vabalevi kaudu kättesaadav kõigile
telerivaatajatele.

3.4.17
3.4.17.1

Rahvarinde muuseum (Tallinna Kesklinna Valitsus)

Rahvarinde muuseum

112 795

Rahvarinde muuseum tutvustab Eesti taasiseseisvumisperioodi ajalugu, eksponeeritakse
Rahvarinde asutamise ja selle tegevusaastate materjale, korraldatakse loenguid ja
ekskursioone. Muuseumi avamine toimus 01. oktoobril 2013. Rahvarinde muuseum asub
Vabaduse väljak 9.
Rahvarinde muuseumi eesmärk on olla osa üle-eestilisest kultuurivõrgustikust, teha koostööd
kultuuri-, teadus- ja haridusasutustega. Muuseum korraldab igakuiselt filmiõhtuid. Viiakse
läbi ekskursioone ning kooliõpilastele pakutakse ajaloo ainetundi toetavat haridusprogrammi.

3.4.18

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

Kultuuriürituste korraldamise eesmärgiks on kohaliku kultuurielu säilitamine ja arendamine.
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3.4.18.1 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Haabersti linnaosa)

84 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada on Haabersti
Kevad, Haabersti Sügis, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine, Haabersti Liiklusäss,
Lastehommikud Õismäe tiigi juures, Jaanilaupäev, Haabersti Tervisepäevad kevadel ja
sügisel.
3.4.18.2 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Kesklinn)

390 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada või
korraldamist toetada on: Vanalinna Päevad, kontsertsari „Kesklinna suvemuusika“, Keskaja
Päevad Tallinna vanalinnas, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine, lasteetendused,
Kesklinna suvepidu, aabitsapidu, kesklinna lasteaedade spordipäevad, jõulurahu
väljakuulutamine ning aastavahetuse ilutulestik
3.4.18.3 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Kristiine linnaosa)

93 600

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada või
korraldamist toetada on: Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine, Kuninganna Kristina
päev, õnnitluskontserdid linnaosa eakate sünnipäevade tähistamiseks, Maisimman
koolieelikutele, etlemiskonkursi „Emakeelel kaunis kõla“ linnaosa eelvoor, Talvetrall ja
Tantsupäev koolieelikutele, Kristiine toidufestival, Veneetsia karneval, pargikontsertide sari
„Suveõhtute muusika“ Löwenruh pargi vabaõhulaval, Tallinna seenioride tervisepäev ja
jõuluüritused.
3.4.18.4 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Lasnamäe linnaosa)

137 500

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada või
korraldamist toetada on: Lasnamäe päevad, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine,
vastlapäev – maslenitsa, jüripäev, Pae pargi rahvajooks, linnaosa jaanituli, noorte olümpia,
perepäevad, tervisepäev, koolivaheaja linnalaagrid ja jõuluüritused.
3.4.18.5 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Mustamäe linnaosa)

71 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada või
korraldamist toetada on: Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine, koguperefestival Männi
pargis, teemapinkide avamine Männi pargi Mõtiskluste aias, 1. advendiküünla süütamine
Mustamäe kuuse juures, jõulupidu vähemkindlustatud perede lastele, õpilaste lauluvõistlus
„Mustamäe Laululind“, Mustamäe lipu päev koos tunnustusauhinnaga „Mõtlev mees 2018“,
Mustamäe koolide 1.-3. klassi laste luulefestival, parimate koolilõpetajate ja nende
klassijuhatajate vastuvõtt. Samuti traditsioonilised üritused tervise- ja spordivaldkonnas.
3.4.18.6 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Nõmme linnaosa)
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36 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada või
korraldamist toetada on: Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine, „Nõmme kevade”
raames toimuvad kultuuri- ja spordiüritused, rabajooksud, Nõmmele linnaõiguste andmise
aastapäeva tähistamine ja jõulukontserdid.
3.4.18.7 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Pirita linnaosa)

41 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada või
korraldamist toetada on: Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine, emade- ja isadepäeva
vastuvõtud, Jüriöö jooks, Pirita lasteaedade spordipäev, lasteaialõpetajate vastuvõtt, 1. klassi
minejate vastuvõtt, taasiseseisvumisepäeva tähistamine, eakate juubilaride vastuvõtud ning
linnalaagrite korraldamine koolivaheaegadel. Pirita linnaosa soovib jätkata 2018. aastal
Tallinna Merepäevade kavaga. Plaanis on sarnaselt 2017. aastale korraldada Tallinna
Merepäevade eelkontsert, mille juurde kuuluvad ka tegevused lastele ning õhtu lõpetab
ilutulestik.
3.4.18.8 Piirkondlikud sündmused, projektid ja
mittetulundustegevuse toetamine (Põhja-Tallinn)

40 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2018. aastal soovitakse korraldada ja korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine, Stroomi ja Pikakari ranna hooaja
avamine ja lõpetamine, emadepäeva kontsert Kultuurikatlas, linnaosa jaaniõhtu Stroomi
rannas, vähemusrahvuste aastalõpu kontsert „Sinilind“, hingedepäev Kalamaja pargis, eakate
juubilaride õnnitlemine ja lastelaagrite korraldamine koolivaheaegadel.
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3.5

Sport ja vaba aeg
SPORT JA VABA AEG

Sportimisvõimaluste
tagamine

Spordihallid ja väljakud

Spordihooned ja rajatised

Spordikoolid

Ujulad

Staadionid

Sporditegevuse
toetamine

7 - 19-aastaste
harrastajate
sporditegevus

Spordi ja vaba aja valdkonna tooted ja tootegrupid

Spordi- ja vaba aja valdkonna põhieesmärk on linna elanikkonna ja eriti noorte harrastus- ja
saavutusspordiga tegelemise võimaluste laiendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks
jätkatakse sportimisvõimaluste pakkumist ja uute loomist ning laste ja noorte sporditegevuse
toetamist.
Spordi ja vaba aja valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Spordi- ja
Noorsooameti ning piirkondlike spordibaaside kulusid linnaosa valitsuste haldusalades.

3.5.1 Sportimisvõimaluste tagamine
3.5.1.1

Toode: spordihallid ja -väljakud

1 130 916

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Spordihalle ja -väljakuid haldab Spordi- ja Noorsooameti hallatav asutus Tallinna Spordihall.
Spordihallides ja -väljakutel pakutavad teenused võimaldavad soovijatel tegeleda kõigi
sisekergejõustikualadega, mängida tennist ja muid pallimänge. Tallinna Spordihallis ja
Lasnamäe Kergejõustikuhallis on võimalus tegeleda kaljuronimisega, batuudihüpetega,
aeroobikaga ning grossinguga, samuti kasutada jõusaali, sauna, solaariumi ja teisi
kõrvalteenuseid. Nõmme Tennisekeskuses on klientide käsutuses vaipkattega sise- ja
harjutusväljak ning 6 savi-liivaväljakut pluss asfaltplatsid.
Renoveeritud Kalevi Spordihallis toimuvad põhiliselt korv-, võrk- ja käsipalli
treeningud/võistlused, kuid ka mitmete teiste spordialade võistlused (vehklemine,
iluvõimlemine, tennis, jalgpall, sulgpall, võitluskunstid jpm) ja muud üritused (messid).
Teenuse kättesaadavus kõikides spordiasutustes on soovijatele tagatud keskmiselt 14 tundi
päevas ja 7 päeva nädalas.
Spordihallide ja –väljakute kasutamine võimaldab:
• rahvusvaheliste, vabariiklike ja ülelinnaliste spordivõistluste ja -ürituste korraldamist;
• laste, noorte ja täiskasvanute treeningute ning spordiharrastuse läbiviimist;
88

•

rahvusvaheliste spordialaste kohtumiste, seminaride jms korraldamist.

Kasutada saab:
- Tallinna spordihalli (Herne tn 30);
- Lasnamäe kergejõustikuhalli (Punane tn 45);
- Nõmme tennisekeskust (Rahu tn 3);
- Kalevi spordihalli (Juhkentali tn 12).
3.5.1.2
Toode: spordihooned ja –rajatised (Spordi- ja
Noorsooameti haldusala)

4 790 590

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Spordihooneid ja –rajatisi haldavad Spordi- ja Noorsooameti hallatavad linnaasutused Pirita
Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus ja Tondiraba Spordikeskus. Soovijatel
on võimalus tegeleda paljude erinevate spordialadega nagu jalg-, korv-, käsi-, võrkpall,
iluuisutamine, jäähoki, curling, lauatennis, sulgpall, tennis, judo, male, kabe, rendžu, poks,
maadlus, võimlemine, vehklemine, tervisesport, suusahüpped ning kasutada jõusaali.
Võimalik on tegelda ka surfamisega, sõudmisega ja aerutamisega.
Spordihoonete juurde on tegevuse mitmekesistamiseks ehitatud välispordiväljakud. Talvel
väljakutele rajatavad liuväljad võimaldavad linnarahvale pakkuda uisutamisvõimalust.
Terviseradadel on võimalik harrastada jooksu, kõndi ja rattasõitu. Talvel on rajad pikema
kasutusaja saavutamiseks kaetud kunstlumega. Soovijatele on võimalik laenutada rulluiske,
kepikõnnikeppe, suuski, uiske, jalgrattaid.
Kristiine Sport uues filiaalis Sõle spordikeskus (avati 2017. aasta sügisel), on 3 väljakuga
pallimängusaal,
vehklemissaal,
väiksemad
treeningsaalid,
kunstmurukattega
jalgpallistaadion., Sõle jalgpalliväljak on täismõõtmetega Star2 normidele vastav
kunstmurukattega jalgpalliväljak, mis talveperioodil kaetakse täispuhutava halliga. Tallinna
esinduslikum rahvusvahelistele nõuetele vastava suurusega kunstmuruväljak võimaldab
kõrgema tasemega võistluste korraldamist ning suurepäraseid tingimusi treeningute
läbiviimiseks spordiklubide harrastajatele, eelkõige piirkonna lastele ja noortele.
Kasutada saab erineva suuruse ja otstarbega saale ja väljakuid, mis võimaldab:
• rahvusvaheliste, vabariiklike ja ülelinnaliste spordivõistluste ja - ürituste korraldamist,
• korraldada rahvusvahelisi spordialaseid kohtumisi, seminare jms;
• laste, noorte ja täiskasvanute treeningute ning spordiharrastuse läbiviimist;
• lauamängude treeningute läbiviimist.
Teenuse kättesaadavus on soovijatele tagatud keskmiselt 8-14 tundi päevas ja 7 päeva
nädalas.
Teenust osutavad:
Pirita Spordikeskuse filiaalid:
1. Pirita velodroom asukohaga Rummu tee 3
2. Pirita terviserada asukohaga Rummu tee 3
3. Kristiine spordimaja asukohaga Sõpruse pst 161
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4. Paul Kerese malemaja asukohaga Vene tn 29
5. Lasnamäe sportmängude maja asukohaga J. Koorti tn 25
6. Kopli spordihoone asukohaga Erika tn 5a
7. Põhja spordihoone asukohaga Kopli 98/Uus-Maleva tn 10
8. Lasnamäe sulgpallihall asukohaga Punane tn 69a
Kristiine Spordi filiaalid:
9. Kristiine spordihall asukohaga Forelli tn 12
10. Kadaka Spordihall asukohaga Kadaka tee 62b
11. Harku sõudebaas asukohaga Sõudebaasi tee 21
12. Õismäe sportmängude hall asukohaga Ehitajate tee 141
13. Sõle spordikeskus asukohaga Sõle 40a
Nõmme Spordikeskuse filiaalid:
14. Nõmme spordikeskus ja terviserada
15. Vana-Mustamäe suusahüppebaas
Tondiraba Spordikeskus, asukohaga Varraku tn 14
3.5.1.3
Toode: spordihooned ja –rajatised
(Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

204 349

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutab:
- Lasnamäe Spordikompleks (Pae tn 1/Peterburi tee 15).
Teenus võimaldab soovijatel tegeleda paljude erinevate spordialadega nagu jalg-, korv-,
käsipall, judo, sambo, tervisesport, ning kasutada jõusaali. Spordihoonete juurde on tegevuse
mitmekesistamiseks ning elanikkonnale kompaktsema teenuse pakkumiseks rajatud
välispordiväljakud. Teenuse kättesaadavus on soovijatele tagatud keskmiselt 10-14 tundi
päevas ja 7 päeva nädalas.
Erineva suuruse ja otstarbega saalid ja väljakud võimaldavad:
• rahvusvaheliste, vabariiklike ja ülelinnaliste spordivõistluste ja -ürituste korraldamist;
• rahvusvaheliste spordialaste kohtumiste, seminaride jms korraldamist;
• laste, noorte ja täiskasvanute treeningute ning spordiharrastuste läbiviimist.
3.5.1.4

Toode: ujulad

1 570 771

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Ujulaid haldavad ja teenust osutavad Spordi- ja Noorsooameti hallatavad asutused: Tallinna
Spordihall ja Kristiine Sport.
Kristiine Sport uues filiaalis Sõle spordikeskus (avati 2017. aasta sügisel) on uus kaheksa 25meetrise rajaga ujula koos lastebasseiniga.
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Ujulates pakutavad teenused võimaldavad soovijatel tegeleda ujumisõppega ja harrastada
muid veespordialasid, samuti on võimalik kasutada jõu- ja aeroobikasaale.
Ujula kasutamine võimaldab:
• linnakodanikel kasutada kõiki pakutavaid teenuseid;
• laste, noorte ja täiskasvanute treeningute ning spordiharrastuse läbiviimist;
• korraldada rahvusvahelisi, vabariiklike ja ülelinnalisi üritusi.
Teenuse kättesaadavus on soovijatele tagatud järgmistel kellaaegadel:
E-R 07:00 – 22:00 ja L-P 09:00 – 22:00.
Teenust osutavad:
1. Nõmme ujula asukohaga Vabaduse pst 156
2. Õismäe ujula asukohaga Ehitajate tee 109a/2
3. Sõle spordikeskuse ujula asukohaga Sõle tn 40a
3.5.1.5

Toode: staadionid

469 242

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Staadione haldavad Spordi- ja Noorsooameti hallatavad asutused Kadrioru Staadion ja
Nõmme Spordikeskus.
Staadionitel pakutavad teenused võimaldavad soovijatel tegeleda kergejõustiku, jalgpalli ja
korvpalliga ning kasutada jõusaali ja jõulinnakut.
Staadionite kasutamine võimaldab:
• rahvusvaheliste, vabariiklike ja ülelinnaliste spordivõistluste ja - ürituste korraldamist;
• tagada spordiklubidele treeningtingimused;
• korraldada rahvusvahelisi ja vabariiklikke spordialaseid kohtumisi, seminare jms;
• laste, noorte ja täiskasvanute treeningute ning spordiharrastuste läbiviimist;
• läbi viia üldhariduskoolide õpilaste kehalise kasvatuse tunde.
Teenust osutavad:
1. Kadrioru Staadion asukohaga Roheline aas 24 ja tema filiaalid:
− Võidujooksu Jalgpalliväljak asukohaga Võidujooksu tn 8 (üürile antud MTÜ-le
Jalgpalliklubi Ajax TLMK);
− Wismari Jalgpallikompleks asukohaga Wismari tn 15a (üürile antud MTÜ-le Tallinna
Jalgpalliklubi LEGION);
2. Snelli staadion asukohaga Toompuiestee 24a (üüritakse Personal Power OÜ-lt);
3. Hiiu staadion asukohaga Pidu tn 11 (üürile antud 2016. aastal MTÜ-le Nõmme Kalju FC).
Kadrioru Staadion on vabariigi ja pealinna esindusstaadion, kus korraldatakse rahvusvahelisi
ja vabariiklike võistlusi, omades alates 2006. aastast IAAF-i (Rahvusvahelise
Kergejõustikuliidu) II klassi sertifikaati. Lisaks võistlustele viiakse staadionil läbi peamiselt
jalgpalli ja kergejõustiku treeninguid. Jõutreeninguteks saab kasutada üldfüüsilise treeningu
ruumi.
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Snelli staadioni kasutamise peamiseks eesmärgiks on teenindada piirkonna üldhariduskoole
ning pakkuda spordiklubidele ja -harrastajatele treeningtingimusi. Tegeleda saab jalgpalli,
korvpalli, kergejõustiku ja tervisespordiga. Kunstkattega jalgpalliväljakut ümbritsevad
tartaanist jooksurajad, 4 kaugushüppe sektorit ja 1 kuulitõuke sektor.
Õppetegevuse ajal ajavahemikul 8.00 – 15.00 on piirkonna üldhariduskoolidel võimalik
staadionil tasuta läbi viia kehalise kasvatuse tunde ning spordipäevi. Teistel aegadel saavad
staadionit tasu eest kasutada spordiklubid ning linnakodanikud.

3.5.2 Sporditegevuse toetamine
3.5.2.1

Toode: Sporditegevuse toetamine (a)

Toote üldeesmärk
Toetada 7-19-aastaste
sporditegevust.

ning

püsiva

töövõimetusega

5 665 000
(vähemalt

40%)

harrastajate

Tegevuse kirjeldus
Sporditegevuse toetamine toimub Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28
„Sporditegevuse toetamise kord“ alusel. Toetuse andja on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
Toetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kes peab
erakooli ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud
sporditegevust 7-19-aastastele noortele, sh puuetega noortele ning püsiva töövõimetusega
inimestele, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses
sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 %.
Toetuse saaja peab korraldama organiseeritud sporditegevust 9 (üheksa) kuud ja 10 (kümme)
päeva aastas, sh 7–15-aastastele noortele 3 korda nädalas kokku 4 tundi ning 16–19-aastastele
noortele 4 korda nädalas ja kokku vähemalt 6 tundi. Lisaks toetatakse 7-19-aastaste
harrastajatega ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajate treeningrühmadega
töötavaid treenereid, kes omavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 4. taset ning
töötavad treeningrühmade põhitreeneritena.
Toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt treenerite töötasudeks,
spordirajatiste üürikuludeks ning kuni 30% ulatuses muude sporditegevusega seotud kulude
katteks.
Arvnäitajad
Harrastajate (4-19-aastaste ning püsiva töövõimetusega
[vähemalt 40%]) arv sh:
Laste (4-6-aastaste iluuisutajate, iluvõimlejate, ujujate,
võistlustantsijate) arv
Harrastajate (7-63-aastaste püsiva töövõimetusega
[vähemalt 40%] arv
Harrastajate (7-10-aastaste) arv
Harrastajate (7-10-aastaste iluuisutajate, iluvõimlejate,
ujujate, võistlustantsijate) arv
Harrastajate0 (11-15-aastaste) arv
Harrastajate (11-19-aastaste iluuisutajate, iluvõimlejate,
ujujate, võistlustantsijate) arv
Harrastajate (16-19-aastaste) arv
Treenerite arv sh:
EKR5 tasemega treenerite arv
EKR6 tasemega treenerite arv
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Ühik
in

2016

2017

2018

21 886

19 600

23 000

2 040

0

0

436
5 811

430
5 870

450
6 030

3 260
5 915

3 100
5 620

3 630
7 180

1 927
2 497

1 880
2 700

2 780
2 930

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

486

455

490

261
176

240
170

255
180

Ühik
in
in

Arvnäitajad
EKR7 tasemega treenerite arv
EKR8 tasemega treenerite arv

2016

2017
49
0

2018
45
0

54
1

3.5.3 Spordikoolid
3.5.3.1

Spordikoolid

1 435 345

Toote üldeesmärk
Toetada 7-19-aastaste (erandjuhtudel kuni 23-aastaste) harrastajate saavutussporti.
Tegevuse kirjeldus
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 otsusele nr 3 „Tallinna Spordikooli
ümberkorraldamine“ korraldati 1. septembriks 2016. Tallinna Spordikool huvikoolist ümber
saavutussporti korraldavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatavaks linna
spordiasutuseks.
Tallinna Spordikooli eesmärgiks on toetata ja arendada noorte saavutussporti koostöös
spordiorganisatsioonidega, et tagada sportlastele parem ettevalmistus ning võistlusväljund 17
spordiala: võrkpall (sh rannavõrkpall), käsipall, korvpall, sulgpall, tennis, vehklemine,
ujumine, judo, karate, maadlus, poks, taekwondo, võimlemine, jäähoki, uisutamine (sh
kiiruisutamine), laskesuusatamine, kergejõustik kokku 481 harrastajale.
Tallinna Spordikooli ülesandeks on eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas
elavatel 11–19 aastastel, erandjuhtudel kuni 23-aastastel saavutussportlastel (edaspidi
saavutussportlased) võimaluse tegeleda saavutusspordiga luues lisatreenimisvõimalused
kõrgtasemel tulemuste saavutamiseks, arendades nende sportlikke võimeid, andes neile
konkreetse spordialaga seotud süvateadmisi ja tagades rahvusvahelise võistlusväljundi.

3.5.4 Muud eelarvepositsioonid
3.5.4.1

Spordi- ja Noorsooamet (halduskulud)

694 360

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on linna ametiasutus, mis tegutseb Tallinna Linnavolikogu
17. juuni 2010 määrusega nr 38 kinnitatud põhimääruse alusel. Amet asub aadressil
Juhkentali tn 12.
Ameti tegevuse eesmärkideks on:
- spordi ja noorsootöö valdkonna tegevuste korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate
spordiasutuste töö korraldamine;
- Tallinna linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja elluviimine, sh linna
spordiasutuste ja noorsootööasutuse ning teiste linna asutuste valdkondliku töö
koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
- sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine.
3.5.4.2

Eraspordibaaside toetus

100 000

Eraspordibaaside tegevuse toetamine linna eelarvest võimaldab eraspordibaaside omanikel
pakkuda spordibaasiteenuseid noorte spordiklubidele ja linnakodanikele sobivama hinnaga.
Toetus on kavandatud 1000-le jäähalli kasutajale, keskmiselt 100 € sportlase kohta ja on ette
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nähtud Jeti ja Škoda jäähallidele, kus treenivad noorsportlased. Jäähallide põhitegevuseks on
jääväljakute rentimine iluuisutajatele, hokimängijatele ning vaba-aja uisutajatele. Mõlemad
jäähallid on väikesed võistlushallid, mis sobivad spordiklubide treeningute ja võistluste
läbiviimiseks.
3.5.4.3

Spordiprojektide toetus

1 706 831

Spordiprojektide toetamine toimub 2018. aastal Tallinna Linnavolikogu 03. novembri 2016
määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ alusel.
•

•

•

•

•

•

Tallinna Spordiselts Kalev (250 000 €) ühendab spordi vastu huvitundvaid tallinlastest
harrastus- ja saavutussportlasi. 2018. aastal spordiselts laieneb, lisaks korvpalli
meistriliiga võistkonnale TLÜ/Kalev, liituvad spordiseltsiga meistriliigas mängivad
Selver Tallinn võrkpallimeeskond ja JK Tallinna Kalev jalgpallimeeskond.
Spordiseltsi kuulub üle 2 300 harrastaja, kellele kõigile võimaldatakse osaleda läbi
aasta korraldatavatel erinevatel spordiüritustel. Lisaks toetatakse pealinna
sportmängude esindusmeeskondade osalemist Eesti meistriliigas, kui ka
rahvusvahelistes sarjades (Balti- ja Euroliiga sarjades). Toetus on sihtotstarbeline,
mida kasutatakse spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks, transpordikuludeks,
osavõtumaksudeks/litsentsitasudeks, majutus- toitlustus- ja meditsiinikuludeks,
spordiinventari ja -varustuse soetamiseks.
Eesti korvpalliliit (90 000 €) tegeleb korvpalli arendamisega ja juhib korvpallialast
tegevust ning on Eesti korvpallispordi kõrgeimaks esindusorganiks Eestis. Eesti
Korvpalliliitu kuulub 161 liiget (spordiklubi ja –organisatsiooni) kokku ca 8 500
harrastajaga. Toetus on sihtotstarbeline, mida kasutatakse spordiehitiste üüri- ja
rendikuludeks, transpordikuludeks, osavõtumaksudeks/litsentsitasudeks, majutustoitlustus- ja meditsiinikuludeks, spordiinventari ja -varustuse soetamiseks.
Spordiklubi LiVal Sport (55 000 €) ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja
harrastusspordiga tegelevaid Tallinna Linnavalitsuse süsteemi töötajaid, võimaldades
ca 250-l harrastajal osaleda läbi aasta korraldatavatel üritustel. Toetus on ettenähtud
klubi tegevuse osaliseks toetamiseks ja see võimaldab tegutseda erinevatel
spordisektsioonidel, nagu jalg-, võrk- ja korvpall, ujumine, tennis, kergejõustik,
aeroobika jne ning toetada nende läbiviidavaid üritusi nii LiVal Sport liikmetele kui ka
teistele Tallinna Linnavalitsuse teenistujatele.
Tallinna Spordiveteranide (3 000 €) toetussumma eest toetatakse Tallinna
Spordiveteranide Koondise, Eesti Spordiselts „Kalev“ Veteranide Ühenduse (endised
„kalevlased“), Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu liikmete (ca 630 liiget)
tegevust. Organisatsioonid korraldavad spordiveteranidele mõeldud spordiüritusi,
lisaks hoitakse korras spordiveteranide rahulaid Metsakalmistul.
Terviseliikumise programmi ürituste (130 000 €) korraldamise kulude osaliseks
katmiseks on kavandatud eraldada toetust 44-le erinevale terviseliikumisprojekte
teostavale mittetulundusühingule ja spordiorganisatsioonile massi-, tervise- ja
seeriaürituste läbiviimiseks kokku ca 215 000 osalejale. Eesmärgiks on
terviseliikumisprogrammi “Tallinn Liigub!” jätkuv arendamine ning terviseliikumise
üldise kandepinna laiendamine.
Tallinna meistrivõistluste (61 900 €) korraldamise kulude osaliseks katmiseks on
kavandatud eraldada toetust 45-le erinevale Tallinna spordiklubile, kes korraldavad
erinevate spordialade meistrivõistlusi, kus selgitatakse välja Tallinna parimad
täiskasvanute, juunioride ja kahe vanema noorte vanuseklassi arvestuses. Alates 2017.
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aastast autasustatakse linna poolt Tallinna meistrivõistluste I – III koha omaniku
eritellimusel tehtud Tallinna medaliga ja diplomiga. Toetus on sihtotstarbeline, mille
arvelt kaetakse üürikulusid, inventari rendikulusid ja võimalusel kohtunike kulusid.
Tallinna Maratoni (120 000 €) läbiviimiseks on kavandatud eraldada toetust, millega
kaetakse osaliselt ürituse läbiviimiseks vajamineva tehnika ning inventari, kohtunike
töötasude, liikluskorralduse ja võistluspaigaga seotud kulud. Üritus on osalejate arvult
(ca 22 000) kasvanud nii Tallinna, Eesti kui ka kogu Baltimaade suurimaks
tervisespordiürituseks.
Rahvusvaheliste spordiürituste (450 000 €) toetus on kavandatud rahvusvaheliste
suurvõistluste ja ürituste korraldamise kulude osaliseks katmiseks. 2018. aastal
toimuvad Tallinnas neli tiitlivõistlust - Euroopa meistrivõistlused taekwondos
(aprillis), maailmameistrivõistluste etapp täispikas triatlonis IRONMAN Tallinn
(augustis), Euroopa meistrivõistlused sulgpallis (septembris) ja Euroopa
meistrivõistlused curlingus (novembris). Toetatakse ka traditsioonilisi rahvusvahelisi
suurvõistlusi nagu Tallinn International Horse Show, Kristjan Palusalu
mälestusvõistlused maadluses, maailmakarika etapp vehklemises "Tallinna Mõõk",
rahvusvaheline autoralli „Tallinn Ralli” jne.
Tallinna noorsportlaste (22 500 €) toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja
premeerida Tallinna 15–23-aastaseid noorsportlasi ja nende treenereid, kes on edukalt
esinenud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Keskmiseks toetuse summaks on
kavandatud 750 €. Toetuse määramisel võetakse aluseks vastaval alal või kategoorias
osalejate arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht.
Talispordi toetamiseks (20 000 €) on kavandatud vahendid Eesti Suusaliidule, kelle
põhitegevuseks on suusaspordi (sh freestyle, lumelaud, murdmaa- ja mäesuusatamine,
suusakahevõistlus ja suusahüpped) arendamine ja suusaliidu tegevuse juhtimine, kuhu
kulub 108 liiget (spordiklubi ja –organisatsiooni) kokku üle 2 800 harrastajaga. Toetus
on mõeldud tallinlastest saavutussportlaste (juuniorid kui täiskasvanud) toetamiseks.
Saavutusspordi toetus (210 000 €) on kavandatud Tallinna sportmängude
võistkondadele jalg-, korv- ja võrkpallis, kes on näidanud suutlikkust saavutada
kõrgeid kohti nii Eesti meistrivõistlustel kui rahvusvahelistes sarjades (Balti- ja
Euroliiga sarjades) ja teiste spordialade esindajatele, kes on näidanud viimastel
aastatel suurepäraseid saavutusi tiitlivõistlustel ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all
toimuvatel kõrgetasemelistel spordivõistlustel. Saavutusspordi toetus eraldatakse
spordiklubile või alaliidule sihtotstarbega spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks,
transpordikuludeks, osavõtumaksudeks/litsentsitasudeks, võistlustel osalemise
majutus- ja toitlustuskuludeks, meditsiinikuludeks, spordiinventari ja -varustuse
soetamise kuludeks.
Võitlusspordi toetamiseks (70 000 €) on kavandatud vahendid Eesti Kick-Boxingu
Liidule, Eesti Taekwondo Liidule ja Eesti Poksiliidule. Toetus on sihtotstarbeline
võistluste ettevalmistuseks ja korraldamiseks ning osalemiseks rahvusvahelistel
võistlustel. Nimetatud liitudesse kuulub kokku 60 liiget (spordiklubi ja –
organisatsiooni) ja neis tegutseb kokku 3277 harrastajat.
Tallinna Spordiaasta lõpetamine (65 000 €). Igal aastal korraldatakse Tallinna
Spordiaasta pidulik lõpetamine, kus tunnustatakse ja toetatakse linna parimat nais- ja
meessportlast, nende treenereid, parimat sportmängude võistkonda ja kolme parimat
noorte spordiklubi. Lisaks nimetatule toetatakse igal aastal tallinlastest
olümpiaveterane ühekordse toetusega. Parimad tallinlastest sportlased valitakse välja
koostöös spordialaliitudega. 2018. aastal, mil Eesti Vabariik saab 100-aastaseks, on
soov seda sündmust tähistada Tallinna spordirahvaga spordiaasta lõpetamise gala
raames taasavatud Kalevi Spordihallis.
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Projekt „Sport kooli” (57 801 €) on suunatud eeskätt 7-8-aastastele õpilastele, kes
osalevad lisaks kooli kehalise kasvatuse tunnile täiendavalt ka liikumisharrastuse
tunnis, eesmärgiga tekitada lastes huvi spordi ja liikumise vastu. Projekti raames
pakutakse võimalust tutvuda erinevate spordialadega oma kooli juures ja seda
kvalifitseeritud treenerite käe all.
Pirita Palliklubile (20 000 €) on kavandatud vahendid klubi korvpallimeeskonna
Tallinna Ülikool/Kalev osalemiseks Eesti meistrivõitlustel ja Balti korvpalliliigas.
Tallinna Ülikool/Kalevi korvpallimeeskond on seadnud eesmärgiks arendada noorte
saavutussporti, sh ülikoolisporti. Osalemine Eesti meistrivõitlustel ja Balti
korvpalliliigas annab noortele arenevatele mängijatele võimaluse hankida uusi
vajalikke kogemusi. Toetus on mõeldud korvpallimeeskonna tegevuskulude
(transpordikulud, majutuskulud, spordiinventari- ja varustuskulud, meditsiinikulud ja
välismängijate litsentsitasud) katteks.
Muude spordiprojektide toetused (81 630 €) on kavandatud mitmete kohaliku
tasemega traditsiooniliste spordiürituste, mis on suunatud nii noortele kui
täiskasvanutele (sh teenekate sporditegelaste nimelised memoriaalturniirid jms),
korraldamise kulude osaliseks katmiseks.
3.5.4.4

Noorsportlaste terviseuuringud

64 000

Linna spordipoliitika kujundamisel lähtutakse jätkuvalt põhimõttest “Sport läbi terve
elukaare”. Sellest tulenevalt on plaanis tervistava liikumise ja tervisespordi arendamiseks läbi
viia erinevaid uuringud, et võtta need aluseks spordisüsteemi võimalikele arengusuundadele.
Lisaks uuringutele toetatakse ka noorsportlaste terviseuuringuid, mida teostab
Spordimeditsiini Sihtasutus koostöös Spordi- ja Noorsooameti ning noortespordiga tegelevate
klubidega juba aastast 2006. Terviseuuringutes osaleb 700 noorsportlast.
3.5.4.5

UEFA Super Cup Tallinn 2018 korraldamine

180 000

Tallinna linn on valitud 2018. aasta UEFA superkarikafinaali toimumise kohaks. Sellega
seoses sõlmiti Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2017 korralduse nr 1094-k alusel
koostöökokkulepe Tallinna linna ja Eesti Jalgpalli Liidu vahel, et kõrge prioriteediga
rahvusvahelise suursündmuse korraldamisele kaasa aidata.
15. augustil 2018 kohtuvad Tallinnas A. Le Coq Arenal UEFA Meistrite Liiga (UEFA
Champions League) ja Euroopa Liiga (UEFA Europa League) võitjad. Linna panuseks on
kaasa aidata ürituse nähtavaks tegemisel linnas, turvalisuse tagamisel, fännitsooni loomisel
ning ürituse ametliku õhtusöögi korraldamisel.
UEFA superkarikafinaali toimumine on ideaalseks võimaluseks Tallinna linna tuntuse
tõstmisel. Kohtumist jälgib otseülekannete vahendusel ~50 miljonit vaatajat üle kogu maailma
ning meediahuvi ürituse kajastamisel enne ja pärast mängu on väga suur.

3.6

Noorsootöö
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NOORSOOTÖÖ

Noorsootöö

Noorte info- ja
nõustamiskeskus

Noortekeskus

Info ja
nõustamine

Mobiilne
noorsootöö

Noorsootöö valdkonna tooted ja tootegrupp

Noorsootöö valdkonna põhieesmärk on noortele arendavaks tegevuseks soodsa keskkonna
tagamine. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks teostatakse valdkonna arendustegevust läbi
noorsoouuringute, noorsootöötajate täiendkoolitusprogrammi, erialaste materjalide
väljaandmise, seminaride, infopäevade ja konverentside ning noorsootöö programmide ja
projektide toetamise.
Noorsootöö valdkond hõlmab tootegruppi noorsootöö ja muid eelarvepositsioone Spordi- ja
Noorsooameti haldusalas ning piirkondlikke noorsookeskusi linnaosa valitsuste haldusalades.

3.6.1 Noorsootöö
3.6.1.1

Toode: noortekeskus (linnaosad)

Haabersti linnaosa
Kesklinna linnaosa
Kristiine linnaosa
Lasnamäe linnaosa
Mustamäe linnaosa
Nõmme linnaosa
Pirita linnaosa
Põhja-Tallinna linnaosa

991 756

121 723
141 648
90 412
122 808
120 400
151 845
125 735
117 185

Toote üldeesmärk
Noortele arendavaks tegevuseks tingimuste tagamine, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel
kodu- ja tööväliselt tegutseda.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutavad:
- Haabersti noortekeskus (Õismäe tee 88a),
- Kesklinna noortekeskus (Raua tn 23),
- Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4a)
- Lasnamäe Noortekeskus (Punane tn 69),
- Mustamäe Avatud Noortekeskus (Ehitajate tee 82),
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- Valdeku noortekeskus (Valdeku tn 13),
- Pääsküla noortekeskus (Rännaku pst 1),
- Mähe Vaba Aja Keskus (Aianduse tee 64a),
- Kose Vaba Aja Keskus (Puhkekodu tee 55b),
- Põhja-Tallinna noortekeskus (Kopli tn 98).
Asutused loovad mitmekesised võimalused noortele vaba aja veetmiseks, viies läbi nii avatud
piirkondlikke kui ka ülelinnalisi noorteüritusi. Noored saavad noorsootöötajailt infot, abi ja
toetust oma ideede rakendamisel, võivad kasutada keskuste ruume ning vahendeid, osaleda
noortekeskuste korraldatavates tegevustes.
Noortekeskused on avatud septembrist juunini 5 päeva nädalas, keskmiselt 35 tundi nädalas,
kuid tulenevalt vajadusest on keskused avatud ka nädalavahetustel. Juulikuus on keskused
suletud ja sellel ajal toimuvad tegevused erinevates randades, kus noorsootöötajad pakuvad
noortele erinevaid võimalusi oma vaba aja sisustamiseks. Keskuste külastamine on tasuta.
3.6.1.2

Noorte info- ja nõustamiskeskus

176 355

Toote eesmärgiks on Tallinna noorteinfot koondavate keskkondade uuendamine ja
arendamine ning kommunikatsioonistrateegia ülevaatamine, et linna noorsootöö temaatikat
rohkem esile tõsta. Samuti mobiilse noorsootöö arendamine ja rakendamine senisest suuremas
mahus. Teenust osutab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
Toode Noorte info- ja nõustamiskeskus jaguneb kaheks alamtooteks: info ja nõustamine ning
mobiilne noorsootöö.
Alamtoode: info ja nõustamine 67 620
Alamtoote üldeesmärk
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.
Tegevuse kirjeldus
Teenus aitab suurendada valikuvõimalusi, pakkudes teavet ja nõu ning seeläbi võimaldades
noortel teha lihtsamini iseseisvaid valikuid.
Noorte info kogumist ja vahendamist korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, kelle
ülesandeks on vahendada ja koguda noorteinfot, korraldada infoüritusi ning hallata
ülelinnalist noorteinfo portaali www.tallinn.ee/noorteinfo. Info vahendamise osas tehakse
tihedat koostööd Tallinna noortekeskustega ning teiste organisatsioonide ja ettevõtetega, kes
noortele vaba aja tegevusi pakuvad.
Ühik
kord
inimest

Arvnäitajad
Info ja nõustamise kontaktid kokku, sh
7-26 aastased noored ja lapsevanemad (sihtgrupp)

Alamtoode: mobiilne noorsootöö 108 735
Alamtoote üldeesmärk
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2016

270 588
265 131

2017

2018

198 000 200 000
258 300 281 022

Jõuda noorteni, kes ei ole leidnud noorsootöö poolt pakutavaid võimalusi või on nendest
eemaldunud, ning suunata neid harivate ja arendavate vaba aja tegevuste juurde.
Tegevuse kirjeldus
Mobiilne noorsootöö, mille eesmärgiks on kontakti saamine noortega ja seeläbi nendele
asjakohase info edastamine. Sihtgrupiks on eelkõige noored, kelle vaba aja tegevus ei ole
organiseeritud ja kes veedavad enamuse oma ajast avalikes kohtades. Tänavatöö toimub
avalikus kohas, kus kogunevad noored (tänaval, kaubamajas, pargis, bussijaamas jne) ja
teostajateks on spetsiaalse väljaõppe saanud noorsootöötajad.
Tänavatöö protsess koosneb:
• tööpiirkondade
analüüsimisest,
millega
saadakse
informatsiooni
noorte
kogunemiskohtadest;
• kontakti loomisest, mis jaguneb otseseks, kaudseks ja juhuslikuks kontaktiks;
• klienditööst - nõustatakse ja sõlmitakse kokkuleppeid ning toimub konkreetne
suunamine;
• sihtgrupile tegevuste korraldamine nende endi sotsiaalruumis.
Peamiseks töömeetodiks on tänavatöö, mida tehakse regulaarselt. Toetavad tegevused on
individuaalne töö, grupitöö ja kogukonnatöö. Teenust osutatakse peamiselt Kesklinna, PõhjaTallinna, Mustamäe ja Lasnamäe piirkonnas.
Ühik
kord
tund

Arvnäitajad
Mobiilse noorsootöö kontaktid
Mobiilse noorsootöö rakendamine

3.6.2 Noorsootöö programmid ja projektid

2016

7 662
3 25149

2017

8 000
5 000

2018

8 000
4 000

640 990

Kavandatud on järgmised toetused ja tegevused:
Arendustegevuseks (41 100 €) planeeritavad tegevused ja noortele mõeldud üritused:
• laagrikasvatajate ja – juhatajate koolitused;
• infopäevad/ümarlauad noorteühingutele, mittetulundusühingutele, sh
laagrikorraldajatele;
• tunnustusauhindade konkursi ”Suured teod” ning aasta noorsootöötaja konkursi
korraldamine;
• spetsiifiliste oskuste arendamiseks täienduskoolitusprogrammide koostamine ja
läbiviimine noorsootöötajatele;
• teenuse disaini metoodika tutvustamine ja koolituste korraldamine;
• noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide arendamine ning
valdkonna koostööplatvormi välja töötamine ja käivitamine;
• noorte osaluskogude (noorteühingud, Tallinna linna noortevolikogu) tööle kaasa
aitamine, arendamine ja noortevolikogu valimiste korraldamine;
• linna noorsootööd toetavates välisprojektides ja koostöövõrgustikes osalemine;
• Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu töö korraldamine.
Laagriprojektidega (120 000 €) luuakse Tallinna 7-19- aastastele noortele võimalus
organiseeritult linnast väljas tervistavalt ja arendavalt puhata ning vaba aega veeta.
Laagrid on üldjuhul temaatilised: mere-, seikluskasvatuslikud, skaudi- ja gaidilaagrid,
kunsti-, teatri-, tsirkuse-, muusika- ja tantsulaagrid, keeleõppelaagrid ja laagrid
erivajadustega noortele (puuetega noored, s.h lastekodulapsed, probleemsed noored,),
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sportliku suunitlusega ning rahvusvahelised noortelaagrid. Laagri korraldaja peab
planeerima sisuka ja arendava programmi kindla päevakavaga, mille ta toetuse taotlemisel
esitab. Laagrite üle teostab järelvalvet Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Noortelaagreid
korraldavaid mittetulundusühinguid ehk potentsiaalseid lepingupartnereid on 40.
Planeeritav osalejate arv on 3 700.
Parima noorsootöötaja preemia (1 250 €) on ette nähtud Tallinna aasta noorsootöötaja
rahaliseks premeerimiseks. Aasta noorsootöötaja konkursi eesmärk on tunnustada
noorsootöötajaid ja seeläbi ka organisatsioone, kus noorsootöötajad on aasta jooksul
silmapaistvalt tegutsenud, teinud Tallinna noorte seisukohast märkimisväärset ja olulist
tööd ning aidanud kaasa linna noorsootöö arendamisele. Aasta noorsootöötaja
tunnustamine toimub detsembris toimuval pidulikul tunnustusüritusel.
Programmilised tegevused ja üritused (48 940 €). Ülelinnaliste programmide ja ürituste
korraldamine, mis toetavad noorte omaalgatust, ennetustööd, loovust, osalust,
ettevõtlikkust, tööturule sisenemist ja vabatahtlikku tegevust. Prioriteetne sihtgrupp on
noored vanuses 14-26 eluaastat.
Kavandatavad programmid ja üritused:
• Huvitegevuse mess „No Vaata“ - lastele, noortele ja lastevanematele suunatud mess,
kus enne kooliaasta algust tutvustatakse erinevaid vaba aja sisustamise võimalusi
Tallinnas ning pakutakse võimalust esinemiseks ja oma oskuste näitamiseks. Messist
võtavad osa noorteühingud, noortekeskused, spordiklubid, tantsuagentuurid,
huvikoolid, muuseumid jne;
• Programm „Noorte tööhõive ja ettevõtlikkus“ – eesmärgiga toetada noorte
ettevõtlikkuspädevust läbi mitte-formaalse hariduse (vabatahtlik töö ja omaalgatus)
ning aidata noortel arendada algatusvõimet, otsustusvõimet ja korraldusoskusi.
Koostöös Põhja- Eesti Rajaleidja keskusega noorte töömessi „Suveks tööle“
korraldamine;
• Noorte terviseteadlikkust ja – käitumist edendav programm - ülelinnaline programm,
mille eesmärgiks on edendada Tallinna noorte terviseteadlikkust ja -käitumist läbi
noorsootöö tegevuste, mis soodustavad liikumisaktiivsuse tõusu ja toitumisharjumuste
paranemist;
• Ülelinnalised üritused – koolivaheaegadel ja Eesti Vabariik 100 raames toimuvad
tegevused, mis on suunatud noorte omaalgatuse ja osaluse toetamisele.
Noorte tänavakultuuri festival 2018 (20 000 €). See on Eesti Vabariik 100 raames noortele
tänavakultuuri üritus, mis toob nii osalejate kui külastajateni tänavatantsu, tänavakorvpalli
ja mini-jalgpalli säravad hetked, ehedad emotsioonid ning andekad noored. Lisaks
võistlustele saab kuulata head muusikat, osa kunstist ja osaleda erinevates töötubades.
Ürituse eesmärgiks on noortele anda võimalus enda oskuseid näidata ja proovile panna
erinevatel spordialadel, tutvuda ja proovida uusi spordialasid ning veeta aktiivselt vaba
aega.
Toetused, sh
Õpilasmaleva (273 700 €) tegevust Tallinna linna lastele ja noortele korraldab SA
Õpilasmalev. Tegevus on suunatud 13-18-aastaste noorte töökasvatusele ja võimaldab
neile aktiivset suvepuhkust. Keskmiselt tegutseb õpilasmalevas suve ajal 45-50
malevarühma, millest üldjuhul pooled on linnasisesed ja pooled linnavälised. Tööd
varieeruvad marjakorjetööde, heakorratööde ja muude abitööde vahel. Lisaks on
õpilasmalevas noortele huvitav kultuuri- ja meelelahutusprogramm. Kavandatav osalejate
arv on 967 noort.
Tallinna linna noortevolikogu (5 000 €) on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev
Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte
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huve. Noortevolikogu eesmärgiks on kaitsta noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna
noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid,
julgustada kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse
otsustusprotsessidesse. Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud õpilaste ja üliõpilaste
hulgast ning noorteühingutest.
Noorsootööprojektidest (115 000 €) toetatakse jätkuvalt noorte omaalgatuslikke projekte,
mitteformaalse õppimisega seonduvaid projekte, erinevate sihtrühmade kaasamisele
orienteeritud projekte, sh muukeelsetele noortele mõeldud tegevusi ning tervislikku
eluviisi toetavaid projekte. Noorteprojekte korraldavaid mittetulundusühinguid ehk
potentsiaalseid lepingupartnereid on 100. Planeeritav kasusaajate arv on 105 000.
Noorteühingute (16 000 €) toetamise eesmärk on noorteühingute kaasalöömine ja rääkimine linnaelus ja otsustes ning nende tegevuse jätkusuutlikkuse tagamine.
Potentsiaalseid lepingupartnereid on 16.
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3.7

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekande valdkonna tooted ja tootegrupid

SOTSIAALHOOLEKANNE

Puuetega inimeste
hoolekanne

Eakate hoolekanne

Muude kriisirühmade
hoolekanne

Laste hoolekanne

Toimetulekuraskustes
isikute hoolekanne

Sotsiaaltransporditeenus

Viipekeeleteenus

Ööpäevane üldhoolduse
teenus

Psühholoogiline
nõustamine

Perekeskuse teenused

Sotsiaalselt tundlike
sihtgruppide
rehabilitatsiooniteenused

Kodutute öömaja- ja
varjupaigateenused

Päevakeskuse teenused

Isikliku abistaja teenused

Raske ja sügava puudega
laste tugiisikuteenus

Eaka inimese perekonda
toetavad teenused

Järelhooldusteenus

Perekonda toetavad
teenused

Supiköögiteenused

Õigusalane nõustamine

Koduteenused

Töö- ja rakenduskeskuse
teenused

Nõustamisteenused

Sotsiaalvalve teenus

Laste ja emad lastega
turvakoduteenused

Asendushooldusteenus

Toimetulekut
soodustavad teenused

Vältimatu sotsiaalabi

Sotsiaaleluaseme teenus

Päevategevus ja -hoid

Puudega inimese
perekonda toetavad
teenused

Omastehooldaja
asendusteenus

Hooldamine
asenduskodus

Käitumishäiretega laste
rehabilitatsiooniteenus

Kriisiabi

Eakate päevakeskuste
haldamine

Imiku hoolduspakid

Teenused psüühiliste
erivajadustega
inimestele

Laste päevakeskuse
teenused
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Sotsiaalmajutusüksused

Sotsiaalhoolekande valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti, Ettevõtlusameti, Linnavaraameti ning linnaosa valitsuste haldusalades.

3.7.1 Puuetega isikute hoolekanne
3.7.1.1

Toode: sotsiaaltransporditeenus (a)

1 475 420

Toote üldeesmärk
Toetada puudega isikute toimetulekut ja aktiivsust, tagada teenuse kättesaadavus, luua
puuetega inimestele võrdsed võimalused ühiskonnas.
Tegevuse kirjeldus
Tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse §38 on sotsiaaltransporditeenus kohaliku omavalitsuse
üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada „Puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse“ §2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isiklikku
või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või
õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaalhoolekande seaduse §39
ja 40 alusel reguleeritakse nõudeid teenuseosutajatele ning tasu võtmist juhuveo ja invatakso
teenuse osutamise eest. Sotsiaaltransporditeenust Tallinnas korraldatakse Tallinna
Linnavolikogu 17. novembri 2014 korralduse nr 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ alusel.
2017. aastal on Tallinna Linnavolikogule esitatud määruse eelnõu „Sotsiaaltransporditeenuse
kord“, mis reguleerib sotsiaaltransporditeenuse taotlemist, teenusele määramist ja selle eest
tasumist; määrab kindlaks isikud, kellel on õigus teenust kasutada, ning teenusele ja teenuse
osutajatele esitatavad nõuded. Sotsiaaltransporditeenuse kord hakkab kehtima peale vastu
võtmist alates 01.01.2019.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli Tallinnas 01.01.2017 seisuga määratud puue
29 792 isikule, mis on 585 isiku võrra rohkem kui 2016. aastal. Seisuga 31.07.2017 on
sotsiaaltransporditeenuse kasutajaid Tallinnas 2 866 inimest, sh puuetega inimeste
taksoteenust 2 172 (sh 309 ratastoolikasutajat) ning liiniveo ja juhuveo kasutajaid 694 isikut
(neist 19 ratastoolikasutajat).
Sotsiaaltransporditeenus jaguneb: liiniveoteenus, juhuveoteenus ja taksoveoteenus.
Sotsiaaltransporditeenus hõlmab sügava või raske liikumis-, nägemis- või vaimupuudega
vähemalt 3-aastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti:
• liiniveoteenust, mille eesmärk on tagada juurdepääs haridus-, tervishoiu- ja
hoolekandeasutustesse või töökohale;
• juhuveoteenust, mille eesmärk on tagada juurdepääs taastusravi- ja
rehabilitatsiooniasutusele;
• taksoveoteenust, mille eesmärk on tagada juurdepääs isiklikuks asjaajamiseks
vajalikele sihtkohtadele.
Liiniveo- ja juhuveoteenuseid puudega inimestele osutab linnale kuuluv äriühing Termaki
Autopargi AS. Puuetega inimeste taksoteenuse osutaja selgitatakse riigihanke konkursiga ning
teenust osutatakse riigihangetega kinnitatud tunni-/kilomeetrihinna alusel. Taksoteenust
osutab AS Tulika Takso ja ratastoolibussi taksoteenust Termaki Autopargi AS. Liiniveo- ja
juhuveoteenused on tasuta teenused puudega inimestele. Taksoteenusel ja ratastoolibussi
taksoteenusel rakendatakse kliendi omaosalust. Teenuste osutamist korraldab Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
2018. aastal on planeeritud taksoteenuse limiit 39 € kuus (võimaldab kasutada teenust 34 sõitu kuus) ja ratastoolibussi takso limiit 168 € kuus (arvestuslikult 8 pooletunnist sõitu).
Teenuse kasutajad tasuvad omaosalusena ¼ taksoarvest, ratastoolibussil on 1 euro
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sõidualustamise tasu ja 10 senti tasutakse iga läbitud kilomeetri eest. 2018. aastal
planeeritakse soetada 3 000 taksokaarti.
Ühik

Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest, sh
transporditeenust
taksoteenust autoga
taksoteenust ratastoolibussiga

%
%
%

Arvnäitajad
Liiniveo- ja juhuveoteenus
Taksoteenus autoga ja bussiga
Igapäevane liiniveo- ja juhuveoteenus
Liiniveoteenus ratastoolikasutajale (tööle)
Taksoteenus taksokaartide alusel, sh:
ratastoolikasutajad

3.7.1.2

2016

2017

2018

4,9
11
1,9

3,7
9,6
1,7

4,2
9,7
1,7

Ühik
€
€
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus

2016
962 659
385 583
715
20
1 940

2017
985 163
390 257
694
19
2 172

2018
985 163
390 257
757
22
2 112

isik/kuus

286

309

311

Toode: viipekeeleteenus

75 820

Toote üldeesmärk
Luua kuulmispuudega isikutele maksimaalne osavõtt ühiskonna elust ja tagada juurdepääs
üldistele ja avalikele teenustele Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Viipekeelt kasutavate kuulmispuudega elanike sihtrühma suurus on 609 inimest, kes
rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinnas. 2017. aastal on viipekeele teenuse kasutajate
nimekirjas 313 isikut. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal
sihtgrupi suurus ei muutu. Teenuse tundide maht ühele kliendile on 4,49 tundi aastas.
Teenusega on katmata kuuljate vanemate kurdid lapsed (vanus 12-17 aastat).
Tulenevalt ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni artikkel 9-st, tuleb luua puuetega
inimestele võimalused iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades,
tagades neile juurdepääsu muuhulgas teabele ja suhtlemisele, st viipekeele tõlketeenuse
tagamine inimväärikust austavas mahus.
Teenus hõlmab:
• viipekeele tõlketeenust isiklikus asjaajamises avalikes asutustes (nn olmetõlge);
• grupiviisilist teenindamist konverentsidel, seminaridel, kursustel (soovitavalt rohkem
kui 3 inimest grupis), teatrietendustel, perekondlikel sündmustel, avalikel üritustel
jms.
Teenust koordineerib mittetulundusühing Eesti Kurtide Liit, kellel on sõlmitud kokkulepe
monopoolses seisundis oleva viipekeele tõlketeenuse osutaja Viipekeeletõlkide OÜ-ga.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse kasutajatest

Arvnäitajad
Nimekirjas arvel teenuse kasutajaid
Teenust saavate isikute arv
Teenuse tunnihind
Teenuse maht
Teenuse tundide maht ühele kliendile
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Ühik
%

2016
26,8

2017
27,2

2018
27,2

Ühik
isik
isik/kuus
€
tundi/aastas
tund

2016
299
80
38,7
1 344
3,11

2017
313
85
38,7
1 959
4,49

2018
313
85
38,7
1 959
4,49

3.7.1.3

Toode: isikliku abistaja teenused

252 170

Toote üldeesmärk
Parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit
kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida
oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes
väljaspool kodu. Tagada tugiisikuteenust vaimupuudega isikutele iseseisvasse ellu astumiseks
või ette valmistamiseks erihoolekandeteenuste kasutamisele.
Tegevuse kirjeldus
Seisuga 01.01.2017 oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel puuetega inimeste arv Tallinnas
29 792 inimest (2016. aastal 29 303), nendest kuulub isikliku abistaja või tugiisiku teenuse
saajate sihtrühma 15 268 isikut. Need on isikud, kellel on raske või sügav vaimupuue,
psüühikahäire, nägemis-, liit- või liikumispuue.
Tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse §§ 3, 9, 14-16 ja 27 lähtutakse sotsiaalhoolekandelise
abi andmisel abimeetmetest, mis on suunatud isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada
oma elu võimalikult iseseisvalt. Teenust osutatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Isikliku
abistaja teenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on
suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §2 lõike 1 tähenduses puude tõttu
füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis
eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
Tallinna halduskohus tühistas oma 17. märtsi 2017 otsusega Tallinna Linnavalitsuse 17.
novembri 2014 korralduse nr 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ p.2.5.4, mille kohaselt oli
kehtestatud isikliku abistaja teenuse mahuks ühe kliendi kohta kalendrikuus 20 kuni
55 teenuse tundi. Lähtuvalt eeltoodust on 2018. aastal isikliku abistaja teenuse tundide
tegeliku mahu jagunemist raske ette prognoosida.
Täiskasvanud isikliku abistaja ja tugiisiku teenusele suunamine toimub linnaosavalitsuste
kaudu. Alates 2018. aastast alustatakse isikliku abistaja teenuse taotlejatele abi vajaduste
ühtsetel alustel hindamistega, kus määratakse igale isikule personaalne just temale vajalik
teenuste maht.
Teenust osutavad:
- Põhja-Eesti Pimedate Ühing,
- MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus,
- Tallinna Tugikeskus Juks.
KOKKU, sh
• Isikliku abistaja teenus täiskasvanud
nägemispuudega inimestele
• Isikliku abistaja teenus täiskasvanud
liikumispuudega inimestele
• Tugiisiku teenus täiskasvanud vaimupuudega
inimestele

252 170
114 547
115 880
21 743

1. Isikliku abistaja teenus täiskasvanud nägemispuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada isikliku abistaja teenus 98-le täiskasvanud
nägemispuudega inimesele kokku 28 329 tunni ulatuses. Teenust osutatakse sügava või raske
nägemispuudega täiskasvanutele. Teenuse koordinaator 2018. aastaks selgub lihtmenetluse
hanke raames 2017. aasta lõpuks, seni on teenust koordineerinud Põhja-Eesti Pimedate Ühing.
Teenust osutatakse Tallinna linnas:
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ühiskondlike ja tööülesannete täitmisel, haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste
külastamisel, isiklikeks käikudeks ja vaba aja veetmisel;
• nägemispuudega inimestele, kes vajavad abistajat ettelugemisel, abistamisel isiklikes
asjaajamistes ja saatmisel väljaspool kodu.
Teenusele on planeeritud 2018. aastal 104 817 € (28 329 tundi x 3,70 € = 104 817 €, millele
lisaks on planeeritud koordineerimise tasu 9 730 €).
•

2. Isikliku abistaja teenus täiskasvanud liikumispuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada isikliku abistaja teenus 75-le täiskasvanud
liikumispuudega inimesele kokku 28 689 tunni ulatuses. Teenust osutatakse sügava või raske
liikumispuudega täiskasvanud isikutele. Teenuse koordinaator selgub lihtmenetlusega hanke
raames 2017. aasta lõpuks, seni on teenuse koordinaatoriks MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus.
Teenust osutatakse Tallinna linnas:
• ühiskondlike ja tööülesannete täitmisel, haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste
külastamisel, isiklikeks käikudeks ja vaba aja veetmisel;
• liikumispuudega inimestele, kes vajavad abistajat ratastooli lükkamisel või muu
liikumisabivahendiga liikumisel, kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel.
Isikliku abistaja roll on abistada puudega inimest füüsilises mõttes, tööülesandeid jagab ja
protsessi juhiks on puudega inimene ise. Teenusele on planeeritud 2018. aastal 106 150 €
(28 689 tundi x 3,70 € = 106 150 €, millele lisandub koordineerimise tasu 9 730 €).
3. Tugiisiku teenus täiskasvanud vaimupuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada tugiisiku teenus kuni 8-le täiskasvanud raske või mõõduka
vaimupuudega (v.a psüühikahäire) inimesele kogumahus 1 920 tundi aastas. Teenust
osutatakse mõõduka või raske vaimupuudega noortele iseseisva elu toetamiseks ja
erihoolekandeteenuste kättesaadavuse soodustamiseks. Teenuse koordinaatoriks on linna
hallatav asutus Tallinna Tugikeskus Juks. Koordinaatori töötasu ei sõltu sõlmitud lepingute
arvust, kuna muuhulgas on tema ülesandeks ka tugiisikute leidmine ja igapäevane
juhendamine ning dokumentatsiooni koostamine.
Teenust osutatakse Tallinna linnas:
• kliendi jõustamisel ja juhendamisel igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning
harjumuste kujundamisel ja säilitamisel (sh majapidamistöödes ja igapäevaelu
korraldamises).
Tugiisiku ülesandeks on valmistada täiskasvanud raske või mõõduka vaimupuudega isik ette
erihoolekandeteenuste kasutamiseks või iseseisvasse ellu astumiseks. Tugiisiku teenuse puhul
on abistamisprotsessi juhiks tugiisik, kes tegutseb konkreetse tegevusplaani alusel. Kuna
tugiisik peab olema vähemalt keskharidusega inimene, kellel on kokkupuuteid
sotsiaalvaldkonnaga, siis on tugiisiku teenuse tunnihinnaks 6,90 € (tööjõuturu tingimustes
välja kujunenud hind). Teenusele on planeeritud 2018. aastal 21 743 € (1 920 tundi x 6,90 € =
13 248 €, millele lisandub koordineerimise tasu 8 495 €).
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal sihtgrupis

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kokku, sh
nägemispuudega isikuid
liikumispuudega isikuid
vaimupuudega isikuid
Teenuse tunnihind:
nägemispuudega isikute isikliku abistaja teenus
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Ühik
%

2016
1,06

2017
1,13

2018
1,13

Ühik
isik
isik
isik
isik

2016
163
88
68
7

2017
181
98
75
8

2018
181
98
75
8

3,40

3,70

3,70

€/h

liikumispuudega isikute isikliku abistaja teenus
vaimupuudega isikute tugiisiku teenus
Teenuse tundide maht kokku, sh
nägemispuudega isikutele
liikumispuudega isikutele
vaimupuudega isikutele

3.7.1.4

€/h
€/h
tundi/aastas
tundi/aastas
tundi/aastas
tundi/aastas

3,40
6,90
56 970
28 222
27 269
1 479

Toode: raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus

3,70
6,90
58 938
28 329
28 689
1 920

3,70
6,90
58 938
28 329
28 689
1 920

496 670

Toote üldeesmärk
Tagada lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis
ja lasteaias ning olukordades, kus laps vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.
Tegevuse kirjeldus
2017. aastal on Sotsiaalministeeriumi andmetel sügava ja raske puudega laste arv
Tallinnas 1 963. Raske ja sügava puudega lapse tugiisikuteenust on õigus saada 3-18aastasel
lapsel, kes ei ole võimeline ilma tugiisikuta käima elukohajärgses lasteaias või koolis.
Põhjendatud juhtudel saab tugiisik olla lapsele toeks ka kodus, lapsehoius või terviseasutuses.
Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava
lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta lõpuni.
Tallinna linnas lapsele osutatav tugiisikuteenus hõlmab järgmisi tegevusi:
- arendavad tegevused lapsega;
- vestlused ja arutelud lapsega;
- probleemolukordade lahendamised;
- sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele kaasaaitamine;
- osalemine lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;
- lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele kaasa aitamine;
- lapse aitamine ja motiveerimine õppimisel;
- lapse aitamine suhtlemisel ümbritsevate inimestega;
- lapsele enda eest hoolitsemise õpetamine ja julgustamine igapäevaelus toimetulekuga.
Teenust osutab Tallinna linna hallatav asutus Tallinna Perekeskus.
Riik on perioodiks 2014-2020 läbi Sotsiaalkindlustusameti rakendamas raske ja sügava
puudega lastele suunatud Euroopa Sotsiaalfondi „Lapsehoiu ja puudega laste
hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks“ toetusmeedet, mille
raames on 2018. aastaks iga raske ja sügava puudega lapse kohta läbi Sotsiaalkindlustusameti
aastas planeeritud teenuste rahastamiseks 4 918 € lapse kohta ehk kuni 5 € tugiisiku tunni
kohta. Tallinna Perekeskuse ja Sotsiaalkindlustusameti vahel tugiisikuteenuse rahastamiseks
sõlmitud hankeleping kestab 31. detsembrini 2017. aastal. Jaanuarist juunini 2017 on Euroopa
Sotsiaalfondist rahastatava projekti raames saanud Tallinna Perekeskuses tugiisikuteenust 210
raske ja sügava puudega last. Et tagada ka järgmise kolme aasta jooksul tugiisikuteenuse
pakkumine vähemalt samas mahus, plaanib Tallinna Perekeskus kandideerida
Sotsiaalkindlustusameti riigihankel, millega riik otsib hankepartnereid teenuse osutamiseks
aastatel 2018-2020. Riigihanke eduka tulemuse korral on võimalik Euroopa Sotsiaalfondi
vahenditega katta teenuse hinnast tugiisikute töötasu, Tallinna linna eelarvest tuleb katta
puudujääv tööjõumaksude ja korralduskulude osa.
2018. aastaks eraldatud linnaeelarveliste vahendite eest on Euroopa Sotsiaalfondi ja Tallinna
linna kaasrahastatava projekti raames võimalik teenust pakkuda 217 raske või sügava
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puudega lapsele. 100%-liselt Tallinna linna eelarvest kaetavat tugiisikuteenust on 2018. aastal
plaanis pakkuda 19 raske ja sügava puudega lapsele 11 kuu vältel.
Mõõdik
Raske ja sügava puudega laste arv Tallinnas
Teenust saavate laste osakaal teenuse vajajates

Arvnäitajad
Teenust kasutavate laste arv
100% linna rahastatud teenusel olevate laste arv
Euroopa Sotsiaalfondi ja linna kaasrahastatud teenusel
olevate laste arv

3.7.1.5

Ühik
isik
%

2016
1 763
13

2017
1 963
12

2018
1 963
12

Ühik
isik
isik
isik

2016
236
19
217

2017
236
19
217

2018
236
19
217

Toode: töö- ja rakenduskeskuse teenused

199 870

Toote üldeesmärk
Toetada nägemispuudega ja psüühiliste erivajadustega inimesi, kes ei ole võimelised töötama
avatud tööturul või tavatöökeskkonnas ning vajavad juhendamist, psühholoogilist tuge ja
kohandatud töökeskkonda.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalhoolekande seaduse §91 alusel tagatakse psüühikahäirega isikutele töötamise
toetamise teenus, mille raames abivajajat juhendatakse ja nõustatakse, et parandada iseseisvat
toimetulekut ja elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. Laiemale
sihtgrupile, sh nägemispuudega inimestele tagatakse pikaajaline kaitstud töö teenus, mille
raames abivajajat juhendatakse ja nõustatakse sobiliku võimetekohase töö leidmisel, et
iseseisvalt paremini toime tulla. Tuginedes sotsiaalhoolekande seaduse §14 ja §89 sätestatule
toetatakse Tallinna linnaeelarvest puuetega inimestele suunatud töö- ja tegevuskeskuste
kommunaalkulude tasumist ja teenuse osutamiseks vajalikke abitegevusi, mis on seotud
tööelus osalemisega.
Psüühilise erivajadusega isikuid (psüühikahäire ja vaimupuue) on Sotsiaalkindlustusameti
andmetel 01.01.2017 seisuga Tallinnas 4 943, kuid arvestusliku sihtgrupi suurus 2018. aastal
jääb 2017. aasta tasemele 2 500 isikut, sellest nägemispuudega isikuid 300. Teenust saavad
isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn. Järjepidev
tegevuskeskuste toetamine tagab nende poolt pakutava teenuse kvaliteedi paranemise ning
vajadustele ja nõuetele vastava töökeskkonna. Jätkuvalt vajavad spetsiifilist toetust ning
kohandatud töö- ja tegevuskeskkonda uued pimemassööri kutsetunnistuse saanud isikud, et
alustada töötamist näiteks FIE-na. Pimemassöörid vajavad teatud tööprotsessides juhendamist
ja füüsilist abi tulenevalt nägemispuudega seotud piirangutest (dokumentide vormistamine,
klientide vahendamine, infomaterjali edastamine, aruandluse koostamine, tööruumide
korrashoid jne).
Toode hõlmab:
• igapäevaelu toetamise teenust (kaitstud töökohtade võimaluste loomine,
igapäevategevuste ja ühiskonnaelus osalemise toetamine), eelkõige klientide töise
tegevuse toetamine, kasutades ära nende endi oskusi ja võimeid);
• töötamise toetamise teenust avatud tööturul vähese konkurentsivõimega isikutele;
• tööalast nõustamist, koolitamist ja arendavaid vabaajategevusi nägemispuudega
inimestele;
• puuetega inimeste tegevuskeskuse teenust.
Teenust osutavad:
- Merimetsa Tugikeskus,
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-

MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner,
Eesti Pimemassööride Ühing,
Tallinna Puuetega Inimeste Koda;
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuskeskus.
KOKKU, sh
• Puuetega inimeste kaitstud töö- ja rakenduskeskuse
teenused1
• Tallinna Puuetega Inimeste Koda

199 870
139 410
60 460

1. Puuetega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse teenus
1.1.Tallinnas pakuvad rakenduskeskuse teenust mitmed mittetulundusühingud, kelle tegevust,
sh ruumide kasutamisega seotud kulutusi toetatakse linnaeelarvest. Suurim neist on
Merimetsa Tugikeskus (Merimetsa tee 1), kelle teenust tarbib 167 Tallinna psüühiliste
erivajadustega inimest. Tugikeskuse kasutuses on 2 001 m² pinda töökodade ja igapäevaelu
toetamise teenuse osutamiseks vajalike ruumidega. Sotsiaalhoolekande seaduse §14 ja §89
alusel kaetakse Tallinna linna eelarvest 167 kliendi tegevuseks vajalike ruumide
ülalpidamiskulud ja abiteenused.
Merimetsa Tugikeskusele nähakse ette 70 406 € (167 klienti x 11 kuud x 38,32 €).
2018. aastal muutuvad AS Hoolekandeteenused poolt Merimetsa Tugikeskusele ruumide
rendilepingu tingimused ning sellega seoses muutuvad teenuse osutamise ruumide asukoha
jaotused, kuid prognoositavalt jääb teenuse saajate arv samaks.
1.2.Kaitstud töö- ja rakenduskeskuse teenust pakub MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner (Laki
tn 7), kus võimaldatakse töötada 38 puudega inimesel. Töökeskuse tegevuse eesmärgiks on
puudega, eelkõige nägemispuudega inimeste abistamine oma koha leidmisel ühiskonnas, neile
võimetekohase töö andmine ja tööalane rehabiliteerimine, osalise tööajaga töötamise kõrval
pakutakse klientidele ka sotsiaalnõustamise teenust.
Riigipoolset toetust nägemispuudega inimeste töötamisele ei ole, kuid alates 2016. aastast on
võimalik ka nägemispuudega inimestel osaleda kaitstud töö teenusel, mida rahastatakse
riigieelarvest. Kaitstud töö teenuse osutamiseks peavad olema tagatud nõuetele vastavad
tingimused. Sotsiaalhoolekande seaduse §14 alusel toetatakse Tallinna linna eelarvest
MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner töökeskuse ülalpidamiskulusid ja abiteenuseid.
MTÜ-le Pimedate Töökeskus Hariner nähakse ette 33 003 € (38 klienti x 11 kuud x 78,98 €).
1.3. Eesti Pimemassööride Ühing (Tondi tn 8a) on kutseorganisatsioon, mis koolitab, nõustab
ja tagab kohandatud töökeskkonna nägemispuudega massööridele ning loob võimalusi
kutsealaseks arenguks. Aastas saab nõustamist, koolitust ja täiendkoolitust ligi
50 nägemispuudega inimest. Seoses massööri kutseoskuse omandanud isikute arvu kasvuga
on suurenenud vajadus abistavatele meetmetele, mis toetavad tööturul püsimist ja iseseisvat
toimetulekut.
Tallinna hoolekande arengukava näeb ette puuetega inimeste töötamise toetamist. Tallinn
toetab osaliselt Eesti Pimemassööride Ühingu ruumide rendi- ja kommunaalkulude tasumist
ning alates 2017. aastast ühe koordinaatori/tegevusjuhendaja tööjõukulusid. Pimedate ja
vaegnägijate hulgas on pimemassööri kutse ja iseseisva tööoskuse omandamise valmisolek
suurenenud, selleks on vaja täiendavate koolitusgruppide ja tööeluks valmistumise
nõustamisteenuse pakkumise suurendamist.
Eesti Pimemassööride Ühingule nähakse ette 21 601 € (70 klienti x 11 kuud x 28,05 €).

1

Finantseeritakse MTÜ-d Pimedate Töökeskus Hariner, Eesti Pimemassööride Ühingut, Põhja-Eesti Pimedate
Ühingut ja Merimetsa Tugikeskust.
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1.4. Põhja-Eesti Pimedate Ühing on tegutsenud juba 96 aastat. Ühingusse kuulub 400
Tallinnas elavat nägemispuudega inimest. Ühingu majas (Tondi tn 8a) on aastate jooksul
kujunenud välja nägemispuudega inimeste tegevuskeskus, kus pakutakse pimedatele ja
vaegnägijatele kohandatud tingimustes erinevaid toimetulekut ja aktiivsust soodustavaid
tegevusi
ja
teenuseid.
2018.
aastal
toetab
linn
tegevuskeskust
ühe
koordineerija/tegevusjuhendaja tööjõukulude katmisega, mille tulemusel paraneb
nägemispuudega inimestel võimalus osaleda arendavatel vabaajategevustel ja töölaadsetes
tegevustes. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuskeskus on Tallinnas ainuke nägemispuudega
inimestele kohandatud ja spetsiifilist juhendamist pakkuv asutus. Keskuses toimuvad
pimedate lauatennise treeningud, tööoskuste õpetamist korraldatakse keraamika- ja
kangakudumise töötubades, kommunikatsiooni parandamiseks kasutatakse aktiivselt
vaegnägijatele ja pimedatele kohandatud programmiga arvutituba jne. Pimedate töökeskuses
töötavad juhendajad on enamuses ka ise vaegnägijad või pimedad. Tegevuskeskuse teenuse
kasutajateks saavad olla kõik (hinnanguliselt kuni 400 inimest) Tallinnas elavad
nägemispuudega inimesed, st ka need, kes töötavad näiteks Pimedate Töökeskuses Hariner
või Pimemassööride koolituskeskuses, kuid vajavad ka aktiivset, arendavat ja
psühholoogiliselt toetavat vabaajaveetmise võimalust.
Põhja-Eesti Pimedate Ühingule nähakse ette 14 400 € (palgakulude katteks).
2. Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Puuetega Inimeste Tegevuskeskus (Endla tn 59) on keskus kõigile Tallinna puuetega
inimestele. Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on kokku 21 liikmesorganisatsiooni, kes
teostavad keskuses oma organisatsioonide arendustegevust. Keskuses töötavad huvialaringid,
pakutakse vabaaja tegevusi, korraldatakse koolitusi ja infopäevi. Avatud on infotuba ja
internetipunkt, osutatakse sotsiaalnõustamise teenust. Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse
hoone on ligipääsetav ja kohandatud puuetega inimestele.
Puuetega Inimeste Tegevuskeskusele nähakse ette 60 460 € (5 038,4 € x 12 kuud, haldus- ja
personalikulud).
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Arvestuslik sihtrühma suurus, sh
psüühiliste erivajadustega inimeste arv
nägemispuudega inimeste arv
Teenust saavate isikute arv

3.7.1.6

Toode: nõustamisteenused

Ühik
%

2016
8,8

2017
10,2

2018
10,2

Ühik
isik
isik
isik
isik

2016
2 500
2 200
300
220

2017
2 500
2 200
300
255

2018
2 500
2 200
300
255

12 000

Toote üldeesmärk
Puudega inimese ja tema perekonna toetamine.
Tegevuse kirjeldus
Seisuga 01.01.2017 on Sotsiaalkindlustusameti andmetel puuetega isikuid Tallinnas 29 792.
Nõustamisteenuseid osutatakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2014
korralduses nr 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ kehtestatud nõuetele.
Teenus hõlmab:
• viipekeelset sotsiaalnõustamist viipekeelt emakeelena kasutavatele kuulmispuudega
inimestele;
• kogemusnõustamist nägemispuudega inimestele;
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psühhosotsiaalset nõustamist nägemis- ja nägemisliitpuudega inimestele ning
võrgustikuliikmetele;
• kogemusnõustamist trauma või haiguse tagajärjel liikumispuude omandanud
inimestele;
• kogemusnõustamist ajuinsuldi tagajärjel afaasia diagnoosiga inimestele.
Nõustamisteenust osutatakse individuaalselt ja grupiviisiliselt. Teenust osutavad vastava
eriala spetsialistid (psühholoogid, puuetega inimeste ühingute vastavad spetsialistid). Teenuse
osutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist „Puuetega inimestele
võrdsete võimaluste loomise standardreeglid“ ning Puuetega inimeste õiguste
konventsioonist.
Teenust osutavad:
− Eesti Kurtide Liit,
− Tallinna Puuetega Inimeste Koda,
− Eesti Pimekurtide Tugiliit,
− Põhja-Eesti Pimedate Ühing.
•

2018. aastal kavandatakse osutada teenust järgmiselt:
• sotsiaalnõustamine kurtidele – 425 tundi;
• kogemusnõustamise teenus nägemispuudega inimestele koos supervisiooniga –
155 tundi;
• pimekurtide, liitpuudega pimekurtide ja pimedate inimeste nõustamine – 80 tundi;
• kogemusnõustamise teenus liikumispuudega inimestele – 50 tundi;
• kogemusnõustamise teenus afaasiaga inimestele – 40 tundi.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv
Teenuste maht
Keskmine tunni maksumus

3.7.1.7

Toode: päevategevus ja -hoid

Ühik
%

2016
1,6

2017
1,17

2018
1,34

Ühik
isik
tundi/aastas
€

2016
357
711
15,51

2017
350
750
16

2018
400
750
16

2 757 003

Toote üldeesmärk
Pakkuda päevast hoidu kodus elava raske või sügava psüühikahäirega või vaimupuudega
isikule tavapärasele võimalikult sarnases keskkonnas, parandada või säilitada tema
võimetekohast osalus- ja tegevusvõimet ning leevendada toimetulekuraskusi.
Intervallhoiuteenuse raames pakkuda täisealisele sügava vaimupuudega kodus elavale isikule
ajaliselt piiratud perioodil ööpäevaringset hooldusteenust hoolekandeasutuses vähendamaks
pereliikmete hoolduskoormust.
Tegevuse kirjeldus
Psüühiliste erivajadustega isikuid (psüühikahäire ja vaimupuue) oli seisuga 01.01.2017
Tallinnas 5 064. Tallinnas saab erinevate asutuste poolt erihoolekandeteenuseid kokku
1 166 inimest ja teenusele saamise järjekorras on veel 363 psüühikahäirega tallinlast.
Raske, sügava ja keskmise vaimu- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimeste ning laste
päevahoiuteenus on toimetulekut ning arendavaid tegevusi sisaldav päevane teenus.
Päevahoiu tegevuse raames osutatakse ka riikliku erihoolekande teenust – igapäevaelu
toetamise teenust, mille tegevuskulud katab Sotsiaalkindlustusamet riigieelarvest ning teenuse
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osutamisega seotud ruumide kommunaalkulud on vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §89
sättele kohustatud hüvitama kohalik omavalitsus. Sügava ja raske vaimupuudega isikute
iseseisva toimetuleku parandamiseks arendatakse erinevaid töölaadseid tegevusi ja õpetatakse
erinevaid tööoskusi, et valmistada neid ette Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti poolt
rahastatava teenuse osutamiseks.
Toetavate teenustega päevasel ajal ennetatakse kodus elavate raske või sügava
psüühikahäirega või vaimupuudega isikute sattumist ööpäevaringsele teenusele. Seoses
erihoolekande taristute reorganiseerimise ja deinstitutsionaliseerimise kavaga kasvab
toetavate teenuste vajajate arv.
Teenust osutavad:
- Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu,
- Sihtasutus Autistika,
- Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ,
- Tallinna linna hoolekandeasutus Käo Tugikeskus,
- Tallinna linna hoolekandeasutus Tugikeskus Juks.
KOKKU, sh
• Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
• Sihtasutus Autistika
• Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ
• Tallinna Tugikeskus Juks
• Käo Tugikeskus
Ühik
%

Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

2 757 003
7 840
7 440
1 320
1 113 868
1 626 535
2016

2017
54

2018
55

55

1. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
Teenust osutatakse keskmise ja raske vaimupuudega isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel
on Tallinna elanikud. Teenust osutab Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
(Kakumäe tee 37A). Alates 2018. aasta juunist lisandub uus teenuse osutamise asukoht
aadressil Raudtee tn 48 (100 m²), kus hakatakse teenust osutama täiendavalt 11 isikule.
Sotsiaalkindlustusamet on Erivajadustega Inimeste Toetusühingule Tugiliisu andnud
tegevusloa igapäevaelu toetuse teenuse osutamiseks 90 isikule, kuid asutus ise on planeerinud
esialgu osutada teenust 80 isikule.
Toetusühingu poolt pakutava igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on teenuse kasutajate
võimalikult iseseisva elu toetamine, avalike teenuste kasutamise õpetamine, avatud tööturul
töötamisele suunamine, õpetamine, juhendamine ja jõustamine erinevates eluvaldkondades.
Teenust osutatakse pealelõunasel ajal ja ka nädalavahetustel vastavalt kinnitatud kindlale
nädalakavale.
Erivajadustega Inimeste Toetusühingule Tugiliisu nähakse ette 7 840 € (653 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik
€/aastas

2016
66

2017
79

2018
90

58,43

99

87

2. Sihtasutus Autistika
Sihtasutus Autistika osutab igapäevaelu toetamise teenust 6 autismispektriga raske ja sügava
puudega täiskasvanule (vanuses 18-30 aastat), kellel esineb äärmuslikku kahjustavat käitumist
(karjumine, peksmine, põgenemine, endasse sulgumine, enese vigastamine jne). Arvestades
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nimetatud diagnoosi eripära, vajavad nad spetsiifilist lähenemist ning seetõttu ei sobitu nad
juba olemasolevatesse asutustesse (Käo Tugikeskus, Tallinna Tugikeskus Juks, Tallinna
Vaimse Tervise Keskus) ning vajavad vajadustele kohandatud turvalist keskkonda ja pädevat
personali. Sihtasutusele on teenuse osutamiseks antud kasutusele ruumid aadressil Alasi tn 4,
kus nende kasutuses on 188,1 m2 pinda.
Sihtasutusele Autistika nähakse ette 7 440 € (620 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik
€/aastas

2016

2017

2018

6

6

6

1 240

1 240

1 240

3. Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ
Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ pakub Tallinnas 35 psüühikahäirega inimesele igapäevaelu
toetamise teenust. Grupitöö ja päevategevuse tarbeks renditakse allüürilepingu alusel MTÜlt Eesti Grupianalüüsi Selts 26 m² suurust ruumi aadressil Tartu mnt 7-5. Ruumi kasutatakse
graafiku alusel individuaal- ja väikerühma töödeks. Igapäevaelu toetamise teenuse raames
pakutakse pikaaegset individuaalset ja kogemustuge. Teenuse raames õpetatakse nägema
taastumist kui protsessi, mida taastuja ise juhib; kujundatakse isiklikke ja igapäevaelu oskusi
erinevate tegevuste kaudu arvestades terviseseisundit; toetatakse ja juhendatakse suhete
loomisel, säilitamisel ja arendamisel; juhendatakse avalike teenuste kasutamisel,
õppimisvõimaluste leidmisel ja elluviimisel. Ruumi kasutamise kuutasu on 220 €, aastas
kokku 2 640 €, mis sisaldab kommunaalkulusid. Päevategevuse, sh igapäevaelu toetamise
teenuse tarbeks toetatakse ruumide kommunaalkulude tasumist 50% ulatuses.
Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ-le nähakse ette 1 320 € (110 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik
€/aastas

2016
35

2017
35

2018
35

37,71

37,71

37,71

4. Tallinna Tugikeskus Juks
Tallinna Tugikeskus Juks (Kadaka tee 153) tegutseb alates 1994. aastast. Asutus on Tallinna
linna hoolekandeasutus, mille tegevuse peaeesmärgiks on aidata korraldada puuetega inimeste
igapäevaelu toetamist, võimetekohast rakenduslikku tegevust ning arendada loovat ja
iseseisvat toimetulekut. Koostöös Tallinna Kopli Ametikooliga viiakse läbi alates
2009. aastast kutseõpet. Oluline rõhk on klientidele sobiva keskkonna loomisel, sh
ligipääsetavuse põhimõtteid järgides.
Alates 2017. aasta juunikuust lõpetas Tugikeskus Juks ööpäevaringse hooldusteenuse
osutamise ning vabanevad ruumid kohandati ringi päevasel ajal teenuse osutamiseks, kus
alates novembrist 2017 on avatud rühm autismispektriga raske ja sügava puudega isikutele.
Loodavas rühmas saab olla maksimaalselt 6 isikut. 2017. aastal osutati teenuseid
125 kliendile, 2018. aastaks prognoositakse kliendiarvu tõusu 130-ni. Teenuse saajate arv
teenuste lõikes (teenuse kohtade arv ei ole seotud isikute arvuga, sest ühel inimesel on õigus
saada üheaegselt mitut riiklikku erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust aasta jooksul):
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•
•
•
•
•
•

igapäevaelu toetamise teenusel 66 klienti;
pikaajalise kaitstud töö teenusel 30 klienti;
rehabilitatsiooniteenusel 50 klienti;
töötamise toetamise teenusel 3 klienti;
arendavate- ja loovtegevuste teenusel 68 klienti;
kaitstud töö teenusel 47 klienti.
Ühik
isik

Arvnäitajad
Päevakeskuse teenust kasutavate keskmise ja raske
puudega noorte/täiskasvanute arv
Teenuse hind ühele isikule keskmiselt
Päevategevuse toitlustamine
Toidupäeva maksumus

€/aastas
kordi/päevas
€/päevas

2016
120

2017
125

2018
130

6 854
2
2,25

6 733
2
2,85

8 863
2
2,85

5. Käo Tugikeskus
Päevakeskus Käo nimetati ümber Käo Tugikeskuseks Tallinna Linnavolikogu 05. oktoobri
2017 otsusega nr 127. Käo Tugikeskus (Käo tn 53) on hoolekandeasutus, mis tegutseb alates
1996. aastast päevakeskusena sügava ja raske puudega lastele. Tänaseks on Käo
Tugikeskusest kujunenud segatüüpi hoolekandeasutus, mille teenuste valik ja sihtgrupp on
muutunud. Keskuses osutatakse päevahoiu- ja muid sotsiaalhoolekandeteenuseid lastele ja
täiskasvanutele ning intervallhoiuteenust täiskasvanutele. Asutuse tegevuse eesmärgiks on
raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega inimestele sotsiaalteenuste osutamine ja
arendamine. Asutuse põhitegevuseks on päevahoiuteenuse osutamine, rehabilitatsiooniteenuse
osutamine (sh rehabilitatsiooniprogrammid), teenuse saajate ea- ja võimetekohastesse toetatud
töö tegevustesse rakendamine/kaasamine, intervallhoiuteenuse osutamine, teenuse saajate
sotsiaalvõrgustiku ja sidusvaldkondades töötavate spetsialistide nõustamine ning koolitamine,
keskuse kompetentsi ja kvaliteedi hoidmine ning tõstmine.
Asutusel on kolm keskust: Lastekeskus (Käo tn 53), Pae keskus (Pae tn 37/Võidujooksu
tn 18) ja Maleva keskus (Maleva tn 16). Lastekeskuses pakutakse päevahoiuteenust lastele
vanuses 7-18 eluaastat, keskuses töötab 6 rühma ja kohti on 36 lapsele. Pae keskus on
täiskasvanute päevakeskus, kus osutatakse teenust 8 rühmas 59 teenuse saajale. Maleva
keskus on täiskasvanute päevakeskus, kus töötab 4 rühma ja teenust osutatakse 26 kliendile.
Lisaks on alates 01. septembrist 2017 Maleva keskuses Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames
intervallhoiuteenuse kohad neljale kliendile. Seoses osalemisega välisrahastusega projektis
„Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“ luuakse
tähtajaliselt 01.09.2017-28.02.2019 viis täiendavat tegevusjuhendaja ametikohta.
Arvnäitajad
Tugikeskuse teenust saavate raske ja sügava puudega
isikute arv
sellest lapsed
Teenuse hind ühele isikule keskmiselt
Intervallhoiuteenust saavate raske ja sügava puudega
isikute arv
Toitlustamine
Toidupäeva maksumus täiskasvanule
Toidupäeva maksumus lapsele

Ühik
isik

2016
108

2017
118

2018
121

isik
€/aastas
isik

36
10 899
27

36
11 118
27

36
12 550
27

2
3,1
2,5

2
3,1
2,5

2
3,1
2,5

kordi/päevas
€/päevas
€/päevas

3.7.1.8
Toode: puudega inimese perekonda toetavad teenused
(Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala)
Toote üldeesmärk
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20 780

Puuetega lastele päevahoiu ja tegevuse pakkumine koolivaheaegadel, et võimaldada
pereliikmetel töötada; tugiteenuste osutamine perekonnale, et aidata kaasa toimetulekule ja
edukale kasvatustööle. Nägemispuudega isikutele maksimaalse ühiskonna elust osavõtuks
võimaluse loomine.
Tegevuse kirjeldus
Seisuga 01.01.2017 oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel rahvastikuregistri järgselt 2 432
kooliealist last, kes vajavad abi tulenevalt puudest ning 468 nägemispuudega inimest, kes
vajavad puudest tingitud takistuste tõttu kohandatud informatsiooni. Teenust osutatakse
lastele, noortele ja täiskasvanutele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinnas.
Teenus võimaldab:
• viipekeele õppimist viipleva kooliealise isiku pereliikmetele;
• erinevaid päeva ja ööpäeva hoidusid koolivaheaegadel, kus laps kindlustatakse
päevase või ööpäevaringse hoolduse ja järelvalvega;
• erinevaid päevategevusi puudega noortele ja täiskasvanutele, kus toetatakse nende
enesehinnangut ja suurendatakse iseseisvat toimetulekut;
• informatsiooni parema kättesaadavuse tagamiseks nägemispuudega inimestele
osutatakse materjalide skaneerimise ja lugemisteenust.
Teenust osutavad:
- MTÜ Meie Lapsed,
- MTÜ Charity Pirital,
- Pirita Vaba Aja Keskus,
- Eesti Pimekurtide Tugiliit,
- Põhja-Eesti Pimedate Ühing,
- Regina Koolitus OÜ.
1. Puuetega laste päevahoid koolivaheaegadel 14 320 €
Puuetega laste päevahoid koolivaheaegadel on teenus, mida pakutakse kooliealistele puudega
lastele õppetöö vaheaegadel. Teenuse sihtrühm on sügava või raske liikumis-, nägemis-,
kuulmis-, vaimu- või liitpuudega lapsed vanuses 7-18 eluaastat, kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht on Tallinn ja kes õpivad tavakoolis, kutsekoolis või puuetega laste koolis ja viibivad
koolivaheajal. Teenuse osutamise käigus käsitletakse puudespetsiifilisi probleeme ning
õpetatakse kuidas nendega toime tulla, samas võimaldab koolivaheaja sisustamise teenus
lastevanematel jätkata töötamist. Teenuse saamiseks on vanematele kehtestatud omaosalus
vastavalt teenuse osutajaga sõlmitud lepingus sätestatule. Lastele tegevuse kindlustamine
koolivaheaegadel võimaldab lastevanematel töötada, vähendab nende koormust laste
hooldamisel ja annab perele võimalused taastumiseks. Koolivaheaja sisustamise teenust
korraldatakse Tallinnas päevategevusena ning väljaspool Tallinna ööpäevaringsete laagritena.
Teenuse osutamisel on põhimõtteks lapse puudest tingitud vajalike oskuste süvendamine ning
kinnistamine.
2. Viipekeele kursused lastevanematele 6 460 €
Teenuse eesmärgiks on eesti ja vene viipekeele õpetamine kurtide ja implantaadi saanud laste
vanematele ja pereliikmetele ning teistele viipleva lapse perekonnaga kokku puutuvatele
inimestele, et integreerida kurte kuuljate ja kuuljaid kurtide kogukonda. Viipekeele õpetamine
lastevanematele ja pereliikmetele loob paremad võimalused kommunikatsiooniks ning
vastastikuseks mõistmiseks laste ja vanemate vahel.
2018. aastal kavandatakse viia läbi viipekeele kursuseid 40 tunni ulatuses (ühe tunni
maksumus 77,50 €, kokku 3 100 €) ja kohandada infomaterjali nägemispuudega inimestele
(3 360 €).
Ühik
%

Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest, sh
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2016
4,5

2017
5,2

2018
5,6

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kokku, sh
päevahoiuteenust saavate laste arv
ööpäevaringset hooldust saavate laste arv
viipekeele kursustel osalevate lapsevanemate arv
skaneerimis- ja lugemisteenuse kasutajad
Psühholoogilist nõustamist saavate nägemispuudega
inimeste arv
Päevahoiuteenuse hind ühele isikule
Ööpäevaringse hoolduse hind ühele isikule
Kuulmispuudega laste lähedastele viipekeele õppe hind
ühele isikule

Ühik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
€
€
€

3.7.1.9
Toode: teenused psüühiliste erivajadustega
inimestele

2016
182
60
60
17
20
25

2017
161
60
20
17
20
50

2018
172
60
20
17
25
50

40
50
3,75

40
50
4,55

40
50
4,55

1 196 925

Toote üldeesmärk
Toetada psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut ja vähendada nende pereliikmete
hoolduskoormust.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et raske psüühikahäiretega inimesi, kes
vajavad toetavaid teenuseid igapäevaeluga toimetulekuks, elab Tallinnas vähemalt 1 200.
Prognoosi aluseks on elanikkonna arv, Sotsiaalkindlustusameti andmed puuet ja/või
töövõimetoetust taotlenud psüühikahäirega isikute arv ning välisuuringutele tuginev prognoos
teenuseid vajavate raske psüühikahäirega isikute arvu kohta. Peale selle lisandub igal aastal
esmasesse psühhoosi haigestunuid Tallinnas keskmiselt 194 inimest, kellest uuringute
kohaselt 80% vajavad tuge, et haigusest taastuda ning ära hoida haiguse krooniliseks
muutumist. Erihoolekandeteenustest on kõige suurema nõudlusega igapäevaelu toetamise
teenus kogukonnas ja toetatud elamise teenus Pelguranna tugikodus, kuhu on tekkinud juba
aastatepikkune järjekord. Sotsiaalkindlustusameti andmetel on seisuga 01.08.2017 Tallinna
inimesi riiklikult rahastatava teenuse järjekorras toetatud elamise teenusele 75 ja kogukonnas
elamise teenusele 42 isikut.
Kuna rehabilitatsioonisüsteem on muutunud ning kliendid liiguvad koos rahastusega, ei ole
asutusel enam ette nähtud Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud halduslepingu mahu piirangut.
Seega sõltub lõplik klientide arv ning riikliku rahastuse maht sellest, kui paljud kliendid
valivad teenuse saamiseks Tallinna Vaimse Tervise Keskuse. 2017. aastal on muutunud ka
erihoolekandeteenuste rahastamise võimalused, sest riiklikud mahud on piiratud.
Linnaeelarvest rahastatakse tugiisikuteenust nendele klientidele, kes ei vasta riiklike teenuste
saajate nõuetele või ei ole veel saanud riiklikule teenusele suunamist, kokku kuni 55 isikule
aastas. Teenust osutatakse rahvastikuregistri järgselt Tallinna linnas elavatele
psüühikahäiretega isikutele.
Teenus hõlmab:
• igapäevaelu toetamise teenust päevakeskustes (igapäevaelu ja sotsiaalsete oskuste
õpetamine ja arendamine, tööoskuste harjutamine, töö- ja tegutsemisvõime
arendamine, töö leidmise toetamine, eneseabigruppide toetamine, loovteraapiliste
rühmade läbiviimine);
• igapäevaelu toetamise teenust juhtumikorralduse meetodil (kliendi toimetuleku
hindamine ja toetamine, kliendi seostamist talle sobivate teenustega ning teenuste
koordineerimine, koostöö teiste teenuste osutajatega ja perekonnaga, haigusega
toimetuleku toetamine);
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toetatud tööd (iseseisvalt elava või toetatud elamise teenust kasutava inimese
töötamine tavapärastes töösuhetes, töövõtja ja tööandja toetamine);
• toetatud elamise teenust (igapäevaelu oskuste ja iseseisvuse arendamine turvalises
keskkonnas, eluasemeteenuse pakkumine);
• pikaajalise kaitstud töö teenust (kaitstud töökeskkonnas töö harjutamine ning
töötamine osalise koormusega);
• sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid.
Kuna ühel isikul on õigus saada üheaegselt ka mitut riiklikku erihoolekande- või
rehabilitatsiooniteenust, ei ole teenuse kohtade arv seoses isikute arvuga, kellele teenuseid
osutatakse aasta jooksul.
Teenust osutab Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Vaimse Tervise Keskus.
•

Tallinna Vaimse Tervise Keskus (A. Weizenbergi tn 20b) on Tallinna linna segatüüpi
hoolekandeasutus, mille ülesandeks on psüühiliste erivajadustega isikutele sotsiaalteenuste
osutamine ja arendamine. Asutus koosneb seitsmest struktuuriüksusest, mis asuvad Tallinnas
viiel aadressil: Õismäe tee 105a (Haabersti klubimaja), Pae tn 19/1 (Lasnamäe
tegevuskeskus), Pelguranna tn 31 (Pelguranna teraapiakeskus ja Pelguranna tugikodu),
Hooldekodu tee 2/2 (Iru noortemaja) ja A. Weizenbergi tn 20b (kogukonnatöö meeskond ja
rehabilitatsioonimeeskond). 2018. aastal lisanduvad uued ruumid Teraapiakeskusele, lisaks
renditakse vabaturu tingimustes kortereid klientidele Pelguranna 31 hoone renoveerimise
ajaks.
Mõõdik
Teenuste kasutajate arv

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kuus kokku, sh
toetatud elamise teenust saavate isikute arv
igapäevaelu toetamise teenust saavate isikute arv
töötamise toetamise teenust saavate isikute arv
individuaalset tugiisikuteenust saavate isikute arv

3.7.1.10

Ühik
isik

2016
416

2017
454

2018
454

Ühik
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus

2016
416
68
310
34
0

2017
454
68
332
53
24

2018
454
70
348
44
55

Toode: rehabilitatsiooniteenused

290 000

Toote üldeesmärk
Õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus
osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või
taastamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenused on Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatud
riiklikud
teenused,
mida osutatakse
rehabilitatsiooniplaani,
tegevuskava
või
rehabilitatsiooniprogrammi alusel. Sotsiaalse teenuse korraldus ja suunamine on reguleeritud
sotsiaalhoolekande seaduse §§56 - 69. Tööalane rehabilitatsiooniteenus on isiku tööeluks
ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus, mis
seisneb sotsiaalhoolekande seaduse §57 alusel kehtestatud rehabiliteerivates tegevustes.
2017. aasta jooksul saab Tallinna Vaimse Tervise Keskuses rehabilitatsiooniteenuseid
vähemalt 400 Tallinnas elavat isikut aastas. 2018. aastal planeeritakse osutada teenust samas
mahus. Rehabilitatsioonisüsteem on viimastel aastatel muutunud ning kliendid liiguvad nüüd
koos rahastusega, seetõttu ei ole asutusel enam ette nähtud halduslepingu mahu piirangut ega
garantiid. Teenuse eest tasuvad Sotsiaalkindlustusamet (iga kliendi kohta koostatakse eraldi
arve teenuste lõikes) ja Eesti Töötukassa. Kuna ühel inimesel on õigus saada üheaegselt mitut
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riiklikku erihoolekande- või rehabilitatsiooniteenust, ei ole teenuse kohtade arv seoses isikute
arvuga, kellele teenuseid osutatakse aasta jooksul. Lõplik klientide arv ning riikliku rahastuse
maht sõltuvad sellest, kui paljud kliendid valivad teenuse saamiseks Tallinna Vaimse Tervise
Keskuse.
Ühik
isik/aastas
isik/aastas
isik/aastas

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kokku, sh
sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus
tööalane rehabilitatsiooniteenus

3.7.1.11

2016
0
0
0

2017
525
125
400

Toode: kaitstud töö teenus

2018
525
125
400

100 000

Toote üldeesmärk
Pakkuda võimalust tööelus osalemiseks neile vähenenud töövõimega inimestele, kes ei ole
suutelised töötama avatud tööturu tingimustes.
Tegevuse kirjeldus
Kaitstud töö teenust pakutakse erivajadusega inimestele selle jaoks spetsiaalselt loodud
töökohtadel sobivas keskkonnas teenuseosutaja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud
tööturul, kus on tagatud kliendile vajalikul määral psühhosotsiaalne tugi ja tööjuhendamine.
Esmaseks eesmärgiks ei ole erivajadusega inimese jõudmine avatud tööturule, vaid tema
arendamine stabiilses ja toetavas keskkonnas ning jõukohase võimaluse pakkumine tööelus
osalemiseks.
Kaitstud töö teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Tallinna Tugikeskus Juks osales
Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud hankes ning alustas teenuse osutamisega 2016.
aastal. Tugikeskus osutab teenust spetsiaalselt loodud turvalises keskkonnas, teenuse
kasutajad töötavad töötubades. 2017. aastal osutab Tallinna Tugikeskus Juks kaitstud töö
teenust hanke alusel 30 kohal, kuid kohti täidetud on 28. Sotsiaalkindlustusamet on välja
kuulutamas uut hanget teenuse ostmiseks 2018. aastal ning Tugikeskus Juks planeerib jääda
samale teenuskohtade arvule, so hankida 30 kohta ning need kõik täita.
Ühik
tk
tk

Arvnäitajad
Teenuse osutamise kohtade arv
Täidetud kohtade arv

2016

2017
0
0

2018
30
28

30
30

3.7.2 Eakate hoolekanne
3.7.2.1
Toode: ööpäevane üldhoolduse teenus1 (Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti haldusala)

4 940 490

Toote üldeesmärk
Ööpäevase üldhoolduse teenuse eesmärk on tagada terviseseisundi või tegevusvõime piiratuse
tõttu pidevat kõrvalabi, hooldamist, põetamist ja/või järelevalvet vajavatele täisealistele
isikutele teenuse kompleksne osutamine asutuses.
Tegevuse kirjeldus
Eakaid elanikke, kes vajavad ööpäevaringse hooldamise teenust, on hinnanguliselt
2017. aastal Tallinnas 2 400. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et
2018. aastal sihtgrupi suurus ei muutu.
1

Kuni 31.12.2017 on antud toode nimetusega „üldhooldekodu teenused“, alates 01.01.2018 uus nimetus
„ööpäevane üldhoolduse teenus“.
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Üldhooldekodus kindlustatakse isik ööpäevaringse järelvalve, hooldamise ja terviseabiga.
Tagatakse toitlustamine ja vaba aja veetmise võimalused.
Teenust osutavad:
- Tallinna linna hoolekandeasutus Iru Hooldekodu,
- hooldekodud väljaspool Tallinna haldusterritooriumi.
KOKKU, sh
• Iru Hooldekodu
• üldhooldekodu teenused

4 940 490
3 364 180
1 576 310

Tallinna linn lähtub hooldust vajavate isikute paigutamisel hooldekodusse konkreetsest
juhtumist. Hooldekodu valikul koostöös linnaosadega võetakse arvesse isiku enda ja lähedaste
soovi ning hooldusvajadust. Piirangud seab hetkel vakantsete hooldekodukohtade olemasolu,
isiku tervislik seisund ja eraldatud eelarveliste vahendite hulk.
Tallinna linn tasub teenuse maksumuse ulatuses, mida ei kata teenust saava isiku makstav
summa ja/või tema ülalpidamiskohustuslase makstav summa. Teenuse eest tasutakse osaliselt
linnaeelarve vahenditest rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elava täisealise isiku eest,
kui:
• isik vajab terviseseisundi või tegevusvõime piiratuse tõttu pidevat kõrvalabi,
hooldamist, põetamist ja/või järelevalvet;
• isiku abivajadust ei ole võimalik katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
• isik ning tema abikaasa, täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad
sugulased ei suuda majandusliku olukorra tõttu tasuda teenuse kogu maksumust;
• teenust osutab asutus, kellele Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on andnud
kinnituse selle isiku teenuse eest osaliselt tasuda.
Suurenenud on hooldekodusse suunatud isikute arv, kes on voodihaiged ja dementsuse
sündroomiga ning psüühiliste erivajadustega tööealised isikud. Vajadus hooldekodudesse
paigutamiseks on suur, sest Tallinna linna allasutus Iru Hooldekodu ei suuda kõiki hooldust
vajavaid Tallinna elanikke teenindada. Pidevalt on hooldekodu kohta ootamas umbes
50 inimest, kuid kõik kes on järjekorda registreeritud ei vaja koheselt kohta.
Arvestusega, et linn maksab ühe isiku kohta ca 291,90 € kuus ja 2018. aastal osaleb Tallinna
linn 450 isiku hoolduskulude tasumises teistes Eesti hooldekodudes, planeeritakse
2018. aastal 1 576 310 € (450 isikut x 291,91 € x 12 kuud) isikute suunamiseks teistesse
hooldekodudesse.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Ööpäevase üldhoolduse teenuse kohti, sh
Iru Hooldekodus
väljapoole Iru Hooldekodu
Ööpäevase üldhoolduse teenuse koha maksumus Iru
Hooldekodus isiku kohta
Tallinna keskmine osalus ühe isiku puhul väljapool Iru
Hooldekodu
Hooldekodu koha taotlejate arv keskmiselt

Ühik
%

2016
93,1

2017
94,1

2018

Ühik
isik
isik
isik
€/kuus

2016
811
350
461
702,44

2017
804
334
470
784,22

2018
784
334
450
792,02

€/kuus

265,66

289,10

291,90

60

50

50

isik

3.7.2.2
Toode: ööpäevane üldhoolduse teenus (Nõmme
linnaosa)
Toote üldeesmärk
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94

188 502

Tagada üksi elavate eakate isikute, kelle toimetuleku tagamiseks päevahoiu ja
koduhooldusteenustest rakendamisest ei piisa, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus.
Tegevuse kirjeldus
Eakate hooldamise eesmärgiks Nõmme Sotsiaalmaja pansionaadis on toetada ja parandada
hoolealuste toimetulekut tervise ja elukvaliteedi tõstmise või säilitamise abil. Hoolduse sisu ja
maht oleneb hoolealuse individuaalsetest vajadustest, mis kindlustaksid talle parima
võimaliku elukvaliteedi. Üldhooldekodus kindlustatakse isik ööpäevaringse järelevalvega,
meditsiinilise abiga, vaba aja sisuka veetmise võimalustega ja tervisliku toiduga.
Hooldekodusse suunamine korraldab Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande
komisjon. Isik ise või tema ülalpidajad tasuvad osaliselt hoolduskulude eest. Teenust osutab
Nõmme Sotsiaalmaja pansionaat.
Arvnäitajad
Ööpäevase üldhoolduse teenuse saajad, sh
eakad
puudega isikud
Ööpäevase üldhoolduse teenuse maksumus isiku kohta

3.7.2.3

Ühik
isik
isik
isik
€/kuus

2016

Toode: eaka inimese perekonda toetavad teenused

20
12
8
589

2017
20
12
8
589

2018
20
12
8
785

26 910

Toote üldeesmärk
Tagada dementsuse diagnoosiga liikumisvõimelisele täiskasvanud isikule päevane hooldus,
järelevalve ja toimetulekut toetavad tegevused.
Tegevuse kirjeldus
Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 01.01.2017 Tallinnas elanikke 443 623, kellest 78 907
ehk 18% olid eakad. Eestis puudub täpne statistika dementsuse diagnoosiga inimeste kohta.
2018. aastal on Tallinnas hinnanguliselt 4 660 elanikku, kes tervislikel põhjustel vajavad
päevahoiuteenust. Antud näitaja on tuletatud toetudes Euroopa riikide andmetele, mille alusel
umbes 6-8% üle 65-aastastest on levinud dementsus.
Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavad dementsuse
sündroomiga eakad, kes vajavad päevahoidu. Teenus on eelkõige mõeldud peredele, kes ei
saa eakat üksi koju jätta. Vältimaks vajadust paigutada selline isik hooldekodusse, pakutakse
perele võimalust saada päevase hoolduse teenust päevakeskuses. Teenust osutab AS LääneTallinna Keskhaigla hooldusravikliinik.
Mäluhäiretega isikute päevahoid kuulub eaka inimese perekonda toetavate teenuste hulka, mis
on ühtlasi ka alternatiiv hooldekodule. Teenus soodustab eakate inimeste kodus elamist,
võimaldab nende lähedastel jätkata töötamist ja anda neile puhkust. Antud päevahoiuteenus
võimaldab piirata linna eelarvelisi kulutusi eakate ülalpidamiseks hooldekodus.
Päevahoiuteenusele suunab perearst või psühhiaater. Teenuse osutamiseks on vaja kliendi
elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna suunamiskirja.
Teenuse tarbijatele pakutakse lisaks hooldusele arendavaid tegevusi, mälutreeninguid,
tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, toitlustamist. Päevased
tegevused planeeritakse vanuritele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi
hindamisest ning eaka lähedaste soovist.
Kliendi omaosalustasu päevahoius on 3,50 eurot ühe päeva kohta. Hind sisaldab teenusel
viibimise ajal tehtavaid lisakulutusi (sidemematerjal, uriinipidamatuse korral
hooldusvahendid jms). Hind ei sisalda toitlustamist ja see tuleb eraldi tellida. Vastavalt
lähedaste soovile toitlustatakse eakaid kuni kolm korda päevas. Kliendi hooldaja korraldab ise
igapäevase transpordi.
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2016

Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

Arvnäitajad

Ühik

2016

Mõõdik

Hooldusel olevate isikute arv
Teenuse kohamaksumus kuus isiku kohta

3.7.2.4

2017
6

6
2017

isik
€/kuus

2018
6
2018

8

8

8

280,33

280,31

280,31

Toode: sotsiaalvalve teenus

137 000

Toote üldeesmärk
Sotsiaalvalve teenuse eesmärk on pakkuda abi olukorras, kus isik ei ole võimeline iseseisvalt
abistajale oma eluruumi ust avama. Teenus aitab tõsta kodus elavate eakate ja puudega
inimeste turvatunnet, kes võivad terviseprobleemide tõttu kukkuda ja sattuda abitusse
olukorda.
Tegevuse kirjeldus
2017. aastal on Tallinnas hinnanguliselt 2 000 elanikku, kes tervislikel põhjustel vajavad
sotsiaalvalve teenust. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal
sihtgrupi arv suureneb 10 inimese võrra.
Teenuse sihtgrupiks on kodus elavad eakad ja puuetega isikud, kellel oma tervisliku seisundi
tõttu on vaja kõrvalist abi abitusse seisundisse sattumisel. Teenus võimaldab inimestel elada
võimalikult kaua oma kodus, mis on oluliselt odavam kui hooldamine hoolekandeasutuses.
Teenuse kasutamine võimaldab abi kutsuda eelkõige olukordades, kus inimene ei ole
võimeline liikuma ja iseseisvalt oma eluruumi ust avama. Teenuse kasutamise eesmärgiks ei
ole tavaliste koduteenuste ja isikuabiteenuste saamine. Väljakutsete põhjusteks on peamiselt
terviseprobleemid. Teenuse sihtgrupi kodudesse on paigaldatud lokaalsed valvepuldid ja
sihtgruppi kuuluvatele klientidele on antud mobiilsed häirenupud, mille kasutamisel on
võimalik saada ööpäevaringselt otseühendus sotsiaalvalve teenuse kõnekeskusega. Teenuse
tarbimine on kliendile tasuta, häirenupuga abi kutsumine maksab kohaliku kõne hinna ja
telefonioperaatori testkõnede kulu. Teenust osutatakse kõigis Tallinna linnaosades.
Teenust osutavad linnaosade koduteenuseid osutavad asutused, klientide lähedased, Tallinna
Hoolekande Keskus, Tallinna Kiirabi ja AS Telegrupp.
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2016
12,5

2017
13,5

2018
13,5

Arvnäitajad

Ühik

2016

2017

2018

Teenusel olevate isikute arv
Teenuse maksumus kuus isiku kohta

isik
€/kuus

Mõõdik

3.7.2.5

Toode: eakate päevakeskuste haldamine

250

270

280

38,74

40,43

38,98

16 220

Toote üldeesmärk
Võimaldada eakatele sotsiaalset integratsiooni ja suhtlemist, sisustada nende vaba aega ning
toetada igapäevaeluga toimetulekut. Päevakeskuse tegevused kaasavad eakaid ühiskonnaellu
vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele.
Tegevuse kirjeldus
Tallinnas on hinnanguliselt 2 500 eakat elanikku, kes on huvitatud eakatele mõeldud päeva- ja
huvikeskuste pakutavatest tegevustest.
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Teenuse raames toimub:
• eakate nõustamine;
• eakatele toimetuleku soodustamine sotsiaalteenuste (soodushinnaga sauna- ja
pesemisteenus, juuksuriteenus) ja muu abi osutamise kaudu (tasuta kasutatud riided);
• eakatele võimaluse loomine huvitegevuseks ja suhtlemiseks;
• vähekindlustatud eakatele toitlustamise korraldamine;
• sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalkindlustuse alaste õigusaktide tutvustamine, info
edastamine ja teabepäevade korraldamine.
Teenust osutavad Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing, MTÜ RAAVIS, Tallinna
Pensionäride Ühendus ja MTÜ Looja.
Teenust osutatakse tööpäeviti. Päevakeskused on avatud vähemalt 11 kuud aastas.
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2016
100

2017
100

2018
100

Arvnäitajad

Ühik

2016

2017

2018

Teenuseid kasutavate isikute arv
Teenuse maksumus ühe isiku kohta

isik
€/kuus

Mõõdik

3.7.2.6

2 500

2 500

2 500

6,49

6,49

6,49

Toode: omastehooldaja asendusteenus

55 000

Toote üldeesmärk
Teenuse eesmärk on omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine lühiajalise puhkuse ja
vaba aja võimaldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Omastehooldaja asendusteenus on hooldajaks määratud isikute ja muude suure
hooldusvajadusega isikute hooldajate asendamine hooldustoimingutes. Hooldatava abivajadus
võib olla tingitud ajutisest või püsivast funktsioonihäirest või mitme funktsioonihäire
kombinatsioonist.
Seisuga 01.01.2017 on Tallinnas hooldaja määratud 3 178 kõrvalabi vajavale isikule.
Erinevad uuringud näitavad, et täiendavat abi vajab nendest umbes 30%. Omastehooldajate
asendusteenust vajavate isikute arv Tallinnas on hinnanguliselt vähemalt 1 000 isikut.
Teenuse sihtgrupp on Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealise
isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja
maksmise kord“ alusel hooldajaks määratud isikute ja muude, suure hooldusvajadusega
isikute hooldajad. Teenust osutatakse Tallinna linna haldusterritooriumil hooldatava kodus.
Teenust osutab mittetulunduslik ühendus Koduhoolduskeskus Certis.
Teenuse saamiseks pöördub omastehooldaja teenuseosutaja poole. Teenuseosutaja selgitab
välja teenuse osutamiseks vajalikud üksikasjad, sh algusaeg, tähtaeg, teenuse osutamise koht,
maht jne. Teenus on omastehooldajale ja hooldatavale tasuta. Teenust osutatakse ühele isikule
keskmiselt 3 tundi üks külastuskord (mähkmevahetus, voodi korrastamine, toidu
soojendamine, söömisega seotud toimingud, valmispandud ravimite andmine, järelevalve),
teenuse osutamise sagedus on keskmiselt kord nädalas. Perioodil 01.01.-30.06.2017 kasutasid
omastehooldaja asendusteenust 53 omastehooldajat, sh 27 töötavale omastehooldajale, 15
mittetöötavale tööealisele ja 11 mittetöötavale pensioniealisele omastehooldajale (hooldavad
enda abikaasat/elukaaslast või täisealist puudega last).
Ühik
%

Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest
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2016
0

2017
4,6

2018
6,59

Ühik
isik
tundi/aastas
€/tunnis

Arvnäitajad
Teenust saanud isikute arv
Teenuse maht tundides
Teenuse tunni hind

2016
75
3 517
9

2017
100
5 000
9

2018
100
5 392
10,2

3.7.3 Laste hoolekanne
3.7.3.1

Toode: psühholoogiline nõustamine

39 680

Toote üldeesmärk
Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata kaasa laste ja perede suhte-, kasvatus- ja
käitumisprobleemide lahendamisele ja oletatava psüühilise trauma tagajärgedega
toimetulemisele.
Tegevuse kirjeldus
Psühholoogilist nõustamist vajavate laste ja nende pereliikmete arv on hinnanguliselt
Tallinnas 4 000 isikut. Alla 12-aastaste lastega perede pöördumise põhjusteks on
käitumishäired ja psühhosomaatilised probleemid, kuna vanemad ei teadvusta piiride
seadmise
vajalikkust.
Noorukite
pöördumiste
põhjusteks
on
depressiivsus,
psühhosomaatilised kaebused, õpiraskused ja kooliprobleemid. Viimastel aastatel pööratakse
üha enam tähelepanu nii koolides kui koolieelsetes lasteasutustes vägivalla ennetamisele.
Teenuse raames toimub:
• tutvumine ja esmase kontakti loomine;
• vanemate probleemist arusaamise hindamine;
• soovitud tulemuste kindlaksmääramine, klientide ootuste korrigeerimine ja pere
motiveerimine;
• praeguse toimetulekutaseme hindamine;
• tagasiside ja soovituste andmine;
• edasise tegevuse kavandamine.
Teenust osutab MTÜ Laste ja Noorte Nõustamiskeskus.
Keskuses osutab teenust 3 pereterapeuti ja loovterapeut. Vastuvõtule suunatakse laps või
nooruk perearsti saatekirjaga. Ravitöös kasutatakse psühhoanalüütilist teraapiat
individuaalteraapiana ning pereteraapiat. Pereteraapia abil püütakse süsteemselt lahendada
probleeme suhetes lähedastega. Keskmiselt käib pere teraapias 5 korda. Aasta-aastalt on
kasvanud isade huvi ja osalus perekonna psühhoteraapias osalemiseks, samuti on sagenenud
kogu perega aktiivne teraapias osalemine.
2016. aastal viidi läbi loovteraapiat peredele kokku 945 seanssi, millele lisandusid vastuvõtud
alla 12-aastaste laste peredele ning vastuvõtud noorukitele koos peredega (vastavalt 582 ja
363 vastuvõttu). Toimusid telefonikonsultatsioonid ja internetinõustamine, samuti lastega
töötavate spetsialistide koolitused, nõustamised ja konsultatsioonid. Juhtumite aruteludesse
kaasati lastepsühhiaater-superviisor.
Teenust osutatakse nõustamiskeskuses kõikidel tööpäevadel kindlatel kellaaegadel
eelregistreerimisega vastuvõtule. Teenus on kliendile tasuta.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Nõustatavaid aastas
Teenuse tundide arv kokku, sh
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Ühik
%

2016
32,6

2017
32,5

2018
32,5

Ühik
isik
tund

2016
1 400
1 300

2017
1 300
1 275

2018
1 300
1 275

individuaalnõustamine
perede nõustamine, sellest
internetinõustamine
meeskonnajuhtumite arutelu
Keskmine teenuse hind ühele isikule

3.7.3.2

tund
tund
tund
tk
€

350
950
150
40
28,35

315
960
150
40
30,52

Toode: perekeskuse teenused

315
960
130
30
30,52

541 350

Toote üldeesmärk
Perekeskuse teenuste eesmärk on nõustada lapsi ja lapsi kasvatavaid peresid ning osutada
toetavaid sotsiaalteenuseid riskiperedele.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal teenindatavate klientide arv
jääb 2017. aasta tasemele.
Teenus hõlmab:
• psühholoogilise nõustamise teenust, sh nõustamist telefoni ja interneti teel;
• toetavat pereteenust;
• lapse vabatahtliku tugiisiku teenust;
• laste päevakeskuse teenust;
• lapsele suhtlemise korraldamist lahuselava vanemaga;
• pereteraapia seansside läbiviimist;
• perelepituse läbiviimist.
Teenust osutab Tallinna linna hallatav asutus Tallinna Perekeskus, mis tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määrusega nr 124 kinnitatud põhimääruse alusel. Tallinna
Perekeskus asub aadressil Asula tn 11.
Nõudlus kõikide perekeskuse poolt osutatavate teenuste järele on jätkuvalt suur. Perekeskuses
on kujunenud pidev järjekord tasuta psühholoogilise nõustamise teenusele, mille osutamisele
seab piirid töötajate arv ja piiratud rahaline ressurss. Kõige suurem nõudlus on toetava
pereteenuse järele. 2018. aastal lisandub isikkoosseisu üks uus täiendav tööpaar
(sotsiaaltöötaja ja peretöötaja), mis keskenduks noortele toimetulematutele lastevanematele
teenuse pakkumisele, sest märgatavalt on kasvanud selliste vanematega seotud juhtumite arv.
Mõõdik
Teenuseid saanud isikute (perede) arv

Arvnäitajad
Psühholoogilist nõustamist saanud isikuid aastas
Vabatahtlikku tugiisikuteenust saanud laste arv
Perekeskset aitamistööd saanud perede arv
Lahuselava vanemaga läbiviidud kohtumisi
Interneti- ja telefoninõustamine
Laste päevakeskuse töös osalenud laste arv
Perelepituse teenust kasutanud perede arv
Pereteraapia teenust kasutanud perede arv

3.7.3.3

Ühik
isik

2016
5 063

2017
5 117

2018
5 117

Ühik
isik
isik
pere
pere
isik
isik
pere
pere

2016
4 320
32
120
17
435
22
72
45

2017
4 400
32
120
15
450
20
35
45

2018
4 400
32
140
15
450
20
35
45

Toode: järelhooldusteenus1

76 616

Toote üldeesmärk
1

Kuni 31.12.2017 on antud toode nimetusega „noortekodu teenus“, alates 01.01.2018 uus nimetus
„järelhooldusteenus“.
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Järelhoolduseteenuse eesmärk on aidata iseseisvuda 18-aastasel ja vanemal noorel (kuni 25aastaseks saamiseni), kes on elanud turva- või asenduskodus, eestkostja juures või olnud
perekonnas hooldamisel; parandada tema toimetulekuoskusi ning tagada talle elamiseks ja
arenemiseks vajalik turvaline elukeskkond.
Tegevuse kirjeldus
Järelhooldusteenus on uus kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute
jätkamise toetamine. Järelhooldusteenusele õigustatud asendushooldusteenusel viibinud
õppivaid noori on 2017. aastal teenusel 21 noort, kellest 6 viibib hooldusperes.
Järelhooldusteenuse rahastamine on seaduse eelnõus ette nähtud isiku rahvastikuregistrijärgse
kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest ning järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest. Alates
01. jaanuarist 2018 antakse riigi poolt üle kohalikele omavalitsustele alla 19-aastastele
hooldusperes viibinud lastele/noortele makstud toetuse osa.
Seisuga 30.06.2017 viibis hooldusperedes kokku 37 Tallinnast pärit last, kellest 32 on
õigustatud asendushooldusteenusele ja 5 järelhooldusteenusele. 2018. aastaks on planeeritud
toetuse maksmine 6 noorele. Tallinna Lastekodus seni osutatud noortekodu teenus
kujundatakse ümber järelhooldusteenuseks 18-aastastele ja vanematele noortele, kes on
elanud turva- või asenduskodus, eestkostja juures või olnud perekonnas hooldamisel ja ei õpi.
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal osutatakse
järelhooldusteenust 5 kohal. Linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade andmetel on
2018. aastal asendushoolduselt ja eestkostelt ellu astumas 60 noort, eesmärgiks seatakse
osutada järelhooldusteenust aasta jooksul kuni 17 noorele.
Teenust osutab Tallinna Lastekodu.
Mõõdik
Asendushooldusel viibivate laste/noorte arv
Järelhooldusteenuse kohtade arv

Arvnäitajad
Järelhooldusele õigustatud asendushooldusteenusel
viibinud noorte arv
sh järelhooldusteenusel asendushooldusteenusel
hooldusperes viibivad lapsed (18+)
sh järelhooldusteenusel pere- ja asenduskodus viibivate
laste arv (kuni 18 aastased)

3.7.3.4

Toode: perekonda toetavad teenused

Ühik
isik
tk

2016
197
5

2017
187
5

2018
187
5

Ühik
isik

2016
24

2017
21

2018
23

isik

7

5

6

isik

17

15

17

163 176

Toote üldeesmärk
Taastada perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada kriisiolukordi ja parandada suhteid
perekonnas ning toetada vähekindlustatud perede toimetulekut.
Tegevuse kirjeldus
Eesti Statistika aastaraamatu 2016 andmetel lasterikaste ja üksikvanemaga perede suhteline
vaesus süvenes (vaesuse määr vähenes 1,5 protsendipunkti võrra) millest lähtuvalt võttes
aluseks sama trendi prognoositakse vaesuse määraks 2018. aastal 10,6%. Lapse heaolu ja
tarbimisvõimalused olenevad palju sellest, kui palju on peres raha teenijaid ja kui palju
ülalpeetavaid ehk lapsi ja töötuid. 2016. aastal maksti Tallinnas 2 504 toimetulekuraskustes
perele riiklikku toimetulekutoetust. Toimetulekutoetusest elava pere keskmine suurus on
1,6 inimest, enamasti on see ema ühe või kahe lapsega või üksik pensionär. 2016. aastal
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kasvas toimetulekutoetust saavate lastega leibkondade arv (2016. aastal 685 leibkonda,
2015. aastal 629 leibkonda), mis osaliselt tuleneb sellest, et tõsteti lastele makstava
toimetulekumäära 80 protsendilt 100-le, ehk 130 eurot kuus nagu esimesele pereliikmele.
Vaatamata paranenud majanduslikule olukorrale on põhjust arvata, et toimetulekutoetust
saavate lastega perede arv kasvab ka 2018. aastal, sest riik kavandab lõpetada vajaduspõhise
peretoetuse maksmise ning tõsta lastele makstavat toimetulekumäära 120 protsendini, ehk 156
euroni kuus.
Teenust osutatakse Tallinna rahvastikuregistrisse kantud isikutele, kes vajavad abi
perekondlikust olukorrast tulenevalt. Antud toote raames planeeritakse tegevused laste
vaesuse vähenemisele (sisaldab meetmeid, mille eesmärk on perede sissetuleku säilitamine ja
lapse kasvatamisega seotud kulude kompenseerimine) ning lapse arengu ja heaolu toetamisele
(hõlmab meetmeid, mis võimaldavad vanemal lapsega koos olemist, lapse osalemist
kvaliteetses hoius ja alushariduses ning lapse õiguste tagamist).
Teenus hõlmab:
- laste vaesuse vähendamisele suunatud meetmed:
• ranitsate soetamine vähekindlustatud perede kooliminevale lapsele;
• laste toitlustamine (päevakeskustes), toidupakid vähekindlustatud peredele;
• Tallinna linna poolne tasuta transport suvelaagrisse;
- lapse arengu ja heaolu toetamisele suunatud meetmed:
• perekonda toetavad teenused (toetusgrupid aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste
vanematele ning lahutanud vanematele, pere- ja kriisinõustamine, teismeliste rasedate
ja noorte emade nõustamine, päevakeskuse teenuse pakkumine riskiperede lastele);
• laste ja perede heaolu ümarlaud, parima lastekaitsetöötaja tunnusüritus,
võrgustikukoolitused lastega töötavatele spetsialistidele ning perekonnas hooldusel
olevate laste suveseminar/jõuluaegne tänuüritus.
Teenust osutavad:
- Eesti Punase Risti Tallinna Ühendus;
- SA Eesti Lastefond, MTÜ Caritas Eesti, MTÜ Lastekeskus Tähetorn, EELK
Perekeskus;
- Haabersti Sotsiaalkeskus, Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus, Lasnamäe Sotsiaalkeskus,
Kristiine Tegevuskeskus, Mustamäe Avatud Noorte Keskus, Tallinna Perekeskus
(laste toitlustamine päevakeskustes), Pirita Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa
Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Lasnamäe
Linnaosa Valitsus (toidupakid vähekindlustatud peredele).
Pered, kes saavad igakuist toimetulekutoetust või elavad toimetulekupiiril, kindlustatakse
lapse I klassi minekul või õppimise korral algklassis ranitsaga, mis sisaldab vajalikke
õppevahendeid. Koostöös Eesti Punase Risti Tallinna Ühendusega jagati vähekindlustatud
perede lastele 2017. aastal 353 ranitsat. Laste toitlustamine päevakeskustes ja vaesust
kannatavatele peredele linnaosavalitsuste kaudu toidupakkide jagamine on olnud tõhus
abimeede. 2016. aastal toitlustati päevakeskuste kaudu 1 405 last ning linnaosavalitsuste
sotsiaalhoolekande osakondade kaudu jagati vähekindlustatud peredele 535 toidupakki. 2018.
aastal on jätkuvalt plaanis toetada edasi-tagasi tasuta transport kõigile soodustuusikuga
Remniku õppe- ja puhkekeskuse erinevates laagrivahetustes käinud vähekindlustatud perede
lapsele. Muude perekonda toetavate teenuste sisseostmine erinevatelt lepingupartneritelt
toimub Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu. Perekonda toetavate teenuste eesmärk on taastada
perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada kriisiolukordi ja parandada suhteid perekonnas ning
toetada vähekindlustatud perede toimetulekut. Teenuseid osutatakse isikutele, kes vajavad abi
perekondlikust olukorrast tulenevalt. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet lõpetab lastekaitse
valveteenuse sisse ostmise, sest see dubleerib riiklikult Sotsiaalkindlustusameti poolt
koordineeritud lastekaitse valvetöötaja teenust, kuhu kõigil osapooltel on võimalik helistada
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ja saada nõustatud. Laste ja perede ümarlaud on 2014. aastal moodustatud alaline Tallinna
Linnavalitsuse komisjon, mis nõustab linnavalitsust laste ja perede heaolu ning laste tervise
kaitse küsimustes. Igal aastal toimub kokku 4 ümarlaua töökoosolekut. Parima
lastekaitsetöötaja tiitli väljaandmist on Tallinna linnas korraldatud juba 3 aastat koos
tunnustusega ning sotsiaalvaldkonna abilinnapea poolt korraldatud 01. juuni
lastekaitsetöötajate vastuvõtuga. Alates 2018. aastast planeeritakse korraldada
hooldusperedele suveseminar ja jõuluaegne tänuüritus.
Mõõdik
Laste arv Tallinnas, sh
Suhtelises vaesuses elavad lapsed Tallinnas
Laste suhtelise vaesuse määr Tallinnas
Ranitsat saavate laste osakaal vähekindlustatud perede
lastest Tallinnas

Arvnäitajad
Ranitsat saavate laste arv
Päevakeskustes aasta jooksul toitlustatud laste arv
Linnaosade poolt peredele aasta jooksul väljastatud
toidupakkide arv
Võrgustikukoolitusi
Laste ja perede ümarlaua koosolekute arv

3.7.3.5

Ühik
isik
isik
%
%

2016
79 721
9 646
12,1
3,8

2017
81 051
8 591
10,6
4,1

2018
82 115
8 704
10,6
4,3

Ühik
isik
isik
tk

2016
372
1 434
535

2017
353
1 400
535

2018
375
1 400
500

1
4

1
4

1
4

korda/aastas
korda/aastas

Toode: laste ja emad lastega turvakoduteenused

1 082 982

Toote üldeesmärk
Tagada turvaline elukeskkond lapsele, kes vajab hooldamist, kaitset, nõustamist ja abi või
emale lastega, kes kogetud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla või muu erakorralise
asjaolu tõttu vajavad ajutist eluaset ja abi igapäevaelu korraldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalministeeriumi statistilise aruande „Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses“
andmetel oli Tallinnas 2016. aastal lapsi, kellega seotult menetleti aasta jooksul
lastekaitsealaseid juhtumeid 1 921, neist lapsi, kelle puhul algatati juhtum aruandeaastal
1 227. Tallinnas osutati 2016. aastal turvakoduteenust kokku 384 lapsele. Linnaosa valitsuste
lastekaitsetöötajate poolt eraldati aasta jooksul perekonnast kokku 75 last.
Alates 01.01.2016 on sotsiaalhoolekande seaduse §33 alusel turvakoduteenus reguleeritud
kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenusena. 2016. aastal viibis Tallinna laste turvakodudes
teenusel kokku 276 last, ema ja lapse turvakoduteenusel 157 isikut. Tallinna Lastekodu ema
ja lapse turvakoduteenust kasutas 60 inimest, kellest 26 olid täiskasvanud. Lisaks osteti sisse
ema ja lapse turvakoduteenust MTÜ-lt Enne ja Pärast Sündi, kus oli teenusel 97 inimest,
kellest 37 olid täiskasvanud. Ema ja lapse turvakoduteenusel viibitakse endiselt
pikemaajaliselt, sest vabade sotsiaalmajutusüksuste kohtade arv linnas on piiratud ning isikuid
ei ole antud eelpool nimetatud teenusele võimalik edasi suunata. Eelarve eelnõu koostamisel
lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal nimetatud sihtgruppide arv ei kasva.
Teenust osutatakse kõikidele abivajavatele lastele ja Tallinna rahvastikuregistrisse kantud
lastega emadele või naistele, kes:
• on kogenud füüsilist, vaimset, seksuaalset vägivalda, hülgamist või hooletusse jätmist
(turvakoduteenus lastele);
• kogetud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla või muu erakorralise asjaolu tõttu
vajavad ajutist eluaset ja abi igapäevaelu korraldamiseks (turvakoduteenus emadele
lastega).
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Teenust osutavad:
- Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla keskus ja Nõmme keskus,
- Tallinna Lastekodu (väikelaste turvakodu Mustamäel ning ema ja lapse turvakodu
Nõmmel)
- MTÜ Enne ja Pärast Sündi.
KOKKU, sh
• Tallinna Laste Turvakeskus
• Tallinna Lastekodu
• MTÜ Enne ja Pärast Sündi

1 016 182
601 788
334 924
79 470

Laste turvakoduteenust osutatakse kõigile lastele sõltumata nende elukohast. Teenus on
lastele ööpäevaringne. Teenuse osutaja peab tagama, et turvakodu rühmas (piir 14 last) on
päevasel ja õhtusel ajal tagatud kahe ning öisel ajal vähemalt ühe kasvatusala töötaja
kohalolek. Enamus lastest, kes viibivad teenusel lühiajaliselt, satub sinna politsei vahendusel.
Osutatava teenuse raames pakutakse lapsele individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi;
nõustamist igapäevaelu kohustustega toimetulemisel; east ja vajadusest tulenevalt hooldamist
ning tema arengu toetamist; sobivaid tingimusi õppimiseks ja toetatakse last õppetöös; vaba
aja tegevused.
Laste turvakoduteenust osutab Tallinnas lastele vanuses 3-18 Tallinna Laste Turvakeskuse
Lilleküla keskus ja Männi keskus (kohti kokku 28, kummaski 14). Selline korraldus
võimaldab teenuse osutajal eri tausta ja vanusega lapsed paremini paigutada eri teenuse
osutamise kohtade vahel. Lisaks loodi Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskusesse 4kohaline turvakoduüksus noorukitele, keda politseil ei ole võimalik koheselt koju saata, või
kes on alkoholi või kerges narkootilises joobes.
Laps on teenusel oma elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna
teadmisel. Laps võib olla teenusel aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu
korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni. Kuna lapse asenduskodusse, perekonnas
hooldamisele paigutamisele või eestkoste seadmisele eelneb kohtus vanema hooldusõiguste
ajutine piiramine või isikuhooldusõiguse täielik äravõtmine, siis on väga raske hinnata lapse
varjupaigas viibimise ajalist pikkust. Alates 01.01.2018 luuakse Tallinna Laste Turvakeskuse
Männi turvakodusse uus 4-kohaline spetsialiseeritud üksus väärkoheldud / keerulise taustaga
lastele. Väärkohtlemistaustaga laps vajab peale traumaatilisi läbielamisi individuaalset
lähenemist spetsialistide poolt. Samuti tekib laste turvakodus sageli olukordi, kus mõni laps
tuleb ka muudel põhjustel (nt suurenenud agressiivsus jne) teistest lastest eraldada, milleks
antud üksust saaks vajadusel kasutada ka sellise põhjusega lastele teenuse osutamiseks.
Üksuse avamiseks luuakse Tallinna Laste Turvakeskuse koosseisu 1 sotsiaalpedagoogi
töökoht.
Ema ja lapse turvakodu kindlustab ema lastega kõige hädapärasemaga, mis on vajalik laste
hooldamiseks ja kasvatamiseks. Turvakodus nõustatakse emasid, aidatakse lahendada töö ja
eluasemega seotud probleeme ning taastada sotsiaalset võrgustikku, õpetatakse korraldama
oma igapäevaelu. Toiduvalmistamise, pesupesemise jmt eest hoolitsevad emad ise. Ema
lastega võib viibida teenusel kuni muule eluaset andvale teenusele asumiseni või iseseisva
toimetulekuvõime taastumiseni või tekkimiseni. Teenus on ööpäevaringne.
Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste majas asub väikelaste turvakodu, kus on teenuse
osutamiseks 16 kohta väikelastele vanuses 0-4. Turvakodus osutatakse teenust kahes rühmas,
kus 2016. aastal osutati teenust kokku 45 lapsele. Väikelaste turvakodu teenusele satub
aegajalt sünnitusmajast või lastehaiglast väga raske diagnoosiga lapsi, kelle puhul ei ole neid
võimalik paigutada olemasolevale turvakoduteenuse kohtadele, sest tulenevalt oma väga
raskest puudest, vajavad nad pidevat järelevalvet ning kõrvalabi. Tavaliselt suunatakse
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haiglatest sellised lapsed teenusele lühikese etteteatamise tähtajaga ning teenuse osutaja ei saa
piisavalt informatsiooni lapse puude ja tema vajaduste kohta. 2018. aastal luuakse Tallinna
Lastekodus eraldi valmidus raskete diagnoosidega laste vastuvõtmiseks, sisustades selleks
vajalikud ruumid ning suurendades isikkoosseisu 2 kasvataja võrra.
Mõõdik
Turvakoduteenust saanud laste osakaal lastest, kellega
seotult menetleti lastekaitsealaseid juhtumeid

Arvnäitajad
Aasta jooksul turvakoduteenust saanud/vajanud laste arv
sh aasta jooksul laste turvakoduteenust kasutanud
noorukite arv, keda politseil ei olnud võimalik koheselt
koju paigutada või kes olid alkoholi või narkootilises
joobes
Laste varjupaiga kohtade arv, sh
öise turvakoduteenuse kohtade arv alkoholijoobes
alaealistele
Aasta jooksul ema ja lapse turvakodu teenust saanud/
vajanud ema koos lastega arv
Kohti emadele lastega

3.7.3.6

Toode: asendushooldusteenus1

Ühik
%

2016
19,9

2017
20,8

2018
20,8

Ühik
isik/aastas
isik/aastas

2016
384
65

2017
400
65

2018
400
65

kohti
kohti

48
4

48
4

48
4

isik

157

160

160

kohti

22

22

22

115 618

Toote üldeesmärk
Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on pika- ja lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste
rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa
elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks
täisealisena.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalhoolekande seadus näeb alates 1.01.2018 uue kohaliku omavalitsuse teenusena ette
asendushooldusteenuse. Tallinnas elab 2017. aastal 81 051 last, kellest viibib
asendushooldusel 189 Tallinnast pärit last. Eelarve eelnõu koostamisel lähtuti prognoosist, et
2018. aastal jääb asendushooldusel viibivate laste arvuks 187. Teenust osutatakse Tallinna
rahvastikuregistrisse kantud vanemliku hoolitsuseta lastele.
Seisuga 1.07.2017 viibis hooldusperedes kokku 42 Tallinnast pärit last. Lapsed viibivad 26
hooldaja juures, kellest ühe lapsega hooldusperesid on 16, kahe lapsega hooldusperesid 7,
kolme lapsega hooldusperesid 1, nelja lapsega hooldusperesid 1 ja viie lapsega
hooldusperesid 1.
Asendushooldusteenuse rahastamine on sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud isiku
rahvastikuregistrijärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest. Seadusega pannakse
kohaliku omavalitsuse üksusele kohustus katta isiku isiklikke kulusid keskmiselt 240 euro
ulatuses kalendrikuus (vähemalt 2880 € aastas). Samuti tuleb kohalikel omavalitsustel hakata
hooldusperes viibivate laste hooldajatele maksma igakuiselt toetust, mis ühe lapse
hooldamisel peaks olema vähemalt ¼ ulatuses töölepingu seaduse alusel kehtestatud töötasu
alammäärast. Töötasu alammäär on 2018. aastal 500 eurot, seega on igakuise toetuse määr
hooldusperes viibiva lapse kohta 125 eurot.
Teenus hõlmab:
1

Kuni 31.12.2017 on antud toode nimetusega „hooldamine perekonnas“, alates 01.01.2018 on uus nimetus
„asendushooldusteenus“.
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hooldamist hooldusperes ja perekodus (lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle
liikmete hulka ta ei kuulu);
• raske ja sügava puudega lastele lühi- ja pikaajalise hoiukoduteenuse osutamist;
• Tallinna linna poolt kõigile asendushooldusel olevatele ning koolis käivatele lastele
taskuraha maksmist;
• asendushooldusel viibivatele lastele suvisel koolivaheajal laagrisse mineku
võimaldamist.
Hooldaja võtab vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse hooldada kuni tema tagasipöördumiseni
oma bioloogiliste vanemate juurde, eestkoste või lapsendamise vormistamiseni, täisealiseks
saamiseni või päevase õppevormi korral kuni nominaalse õppeaja lõpuni. Hooldaja sõlmib
lepingu lapse elukohajärgse linnaosa valitsusega. Hooldaja jääb sotsiaalhoolekandeosakonna
järelevalve alla. Lepingut ei sõlmita isikuga, kellel perekonnaseadusest tulenevalt on lapse
ülalpidamiskohustus. Hooldaja peab tagama lapsele hoolduse ja kasvatuse arvestades tema
east ja tervislikust seisundist tulenevate iseärasustega.
Teenust osutavad:
- MTÜ-d ja teised juriidilised isikud ning lepingulised töötajad (nõustamine,
koolitamine),
- hooldajad (füüsilised isikud).
•

Mõõdik
Asendushooldusel viibivate laste osakaal kogu Tallinna
laste arvust

Arvnäitajad
Asendushooldusel viibivate (kuni 18-aastased) Tallinnast
pärit laste arv
sh asendushooldusel hooldusperes viibivatlaste arv
asendushooldusel perekodus viibivate laste arv

3.7.3.7

Toode: hooldamine asenduskodus

Ühik
%

2016
0,24

2017
0,23

2018
0,22

Ühik
isik

2016
192

2017
189

2018
187

35
157

32
157

30
157

isik
isik

980 462

Toote üldeesmärk
Korraldada Tallinna linna haldusterritooriumil asendus- ja järelhooldusteenuse osutamist ning
toetada linna poolt täiendavalt teenuste osutamisega seotud lisategevusi.
Tegevuse kirjeldus
Alates 01.01.2018 läheb asenduskoduteenuse korraldamise kohustus seoses maavalitsuste
likvideerimisega üle kohalike omavalitsuste üksustele. Tallinna Lastekodul on tulenevalt
kehtivast tegevusloast õigus osutada asenduskoduteenust korraga 223 lapsele. Seisuga
01.08.2017 viibis Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel 172 last, kellest 155 olid pärit
Tallinnast ja 17 teistest kohalikest omavalitsustest. Lastekodus on 2017. aastal kokku
29 peret, kus elab keskmiselt 6 last peres.
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal ei kasva
asenduskoduteenusel viibivate Tallinnast pärit laste arv üle 180 lapse. Asenduskodus võib
elada laps, kelle vanemad ei ole võimelised tema eest hoolt kandma, sest:
• vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
• vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
• vanema isikuhooldusõigus on piiratud või täielikult ära võetud;
• vanemad on eelvangistuses või kannavad karistust vanglas.
Samuti on asenduskoduteenusele õigustatud laps, kelle osas on kohtulahend lapse vanematest
eraldamise kohta. Laps võib elada asenduskodus kuni 18-aastaseks saamiseni või kuni lõpetab
päevases õppevormis õpingud, mida on alustanud enne 18-aastaseks saamist. Samuti võib
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noor jääda asenduskodusse seni, kuni ta omandab esmase kutse- või kõrghariduse kutsekoolis,
rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes. Asenduskoduteenuse
osutaja peab tagama asenduskodus viibiva lapse hooldamise, kasvatamise, arendamise ja
turvalisuse ning asenduskodus viibiva lapse kohta käiva teabe ja dokumentide kogumise.
Tallinna linn katab lisaks riigi poolt eraldatavale laste ülalpidamiskulule linnaeelarvest
Tallinna Lastekodu kulutused lastekodu ülalpidamiseks ja osaliselt personali töötasudeks.
Teenust osutab linna hallatav asutus Tallinna Lastekodu.
Mõõdik
Laste arv Tallinnas
Asenduskoduteenusel viibivate laste osakaal kogu Tallinna
laste arvust

Arvnäitajad
Asenduskoduteenusel viibivate Tallinnast pärit laste arv
Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibivad
Tallinnast pärit laste arv

3.7.3.8

Ühik
isik
%

2016
79 721
0,24

2017
81 051
0,23

2018
82 115
0,22

Ühik
isik
isik

2016
179
148

2017
175
147

2018
175
147

Toode: käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus

1 086 059

Toote üldeesmärk
Tagada turvaline keskkond käitumishäiretega koolikohustuslikele lastele, kes vajavad abi
hooldamisel ja kasvatamisel tekkinud puuduste tõttu ning aidata kaasa lapse
resotsialiseerimisele ja antisotsiaalsete käitumisjoonte ning sõltuvuskäitumise vähenemisele.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalministeeriumi statistilise aruande „Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses“
andmetel oli Tallinnas 2016. aastal 1 921 last, kellega seotult menetleti aasta jooksul
lastekaitsealaseid juhtumeid ning neist 1 227 last, kelle puhul algatati juhtum aruandeaastal.
Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskuses osutati 2016. aastal käitumishäiretega laste
rehabilitatsiooniteenust kokku 91 lapsele. Eelarve koostamisel lähtutakse prognoosist, et
2018. aastal jääb käitumisprobleemsete laste rehabilitatsiooniteenuse kohtade arv samaks.
Teenus hõlmab:
• individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi;
• motiveerimist ja toimetulekuoskuste õpetamist;
• suhtlemisõpetust ja sotsiaalse võrgustiku taastamist/loomist;
• sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös;
• arengut toetavaid vabaajategevusi.
Teenust osutab Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Laste Turvakeskus, mis paikneb
aadressil Nõmme tee 99, kus on 48 kohta ja see on mõeldud sõltuvusprobleemidega lastele
vanuses 7-18 aastat.
Rehabilitatsioonikeskuses pakutakse ööpäevaringset teenust võõrutusravi läbinud
käitumisprobleemsetele sõltuvusprobleemidega lastele ja noortele. Teenuse osutaja peab
tagama, et igas rühmas on päevasel ja õhtusel ajal kaks ning öisel ajal vähemalt üks
kasvatusala töötaja kohal. Lapsed suunatakse programmi linnaosa lastekaitsetöötaja poolt.
Teenuse osutamise tsükkel algab üldiselt õppeaasta algusest ja kestab kuni õppeaasta lõpuni.
Peale teenuse osutamise lõppemist jääb noor järelenõustamisele, mille kestvus fikseeritakse
noorele koostatud juhtumiplaanis. Noor võib viibida teenusel kuni probleemi lahenemiseni
kuid mitte üle 3 korra. Enneaegselt on võimalik teenus peatada, kui on selge, et noor saab
iseseisvalt hakkama oma igapäevases kasvukeskkonnas, või juhul, kui antud meede noore
puhul ei täida oma eesmärki.
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Alates 2015. aastast on avatud suviseks koolivaheajaks üks Nõmme tee keskuse rühmadest
lastele, kelle puhul lastekaitseametnikud ei pea põhjendatuks lapse koju lubamist, sest perel
puuduvad võimalused tema toetamiseks ning on oht, et seetõttu võivad tema antisotsiaalsed
käitumisjooned taastuda. See meede on toiminud edukalt, millest lähtuvalt jätkatakse sellega
ka 2018. aastal.
Mõõdik
Rehabilitatsiooniteenust saanud laste/noorte osakaal aasta
jooksul menetletud laste juhtumitest

Arvnäitajad
Aasta jooksul lastekaitsealaseid juhtumeid menetletud
laste arv
Kohti rehabilitatsioonikeskuses
Aasta jooksul rehabilitatsiooniteenust saanud laste/noorte
arv

Ühik
%

2016
4,7

2017

2018
5

5

Ühik
isik

2016
1 921

2017
1 900

2018
1 900

kohti
isik

48
91

48
96

48
96

3.7.3.1
Toode: vanemlusprogrammi „Imelised aastad“
koolitused

44 090

Toote üldeesmärk
Aidata lapsevanemal arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla
laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudiga piloteeris Eestis aastatel 20142017 USA-s välja töötatud ja paljudes riikides rakendatavat tõenduspõhist
vanemlusprogrammi „Imelised aastad“. Pilootprojekti raames viidi ellu „Imelised aastad“
vanemlusprogrammide süsteemi kuuluva Basic programmide seeria eesti- ja venekeelset
alaprogrammi Preschool Basic Program (suunatud eelkooliealiste ehk 3-6.aastaste laste
vanematele) ning alaprogrammi Advance (suunatud 3-12.aastaste laste vanematele) koolitusi.
Lastekaitseseaduse §6 lõikest 1 tulenevalt tuleb lapse õiguste ja heaolu tagamiseks ennetada
lapse heaolu ja arengut ohustavaid riske. Ennetamine hõlmab last ohustavate olukordade ja
sündmuste võimalikult varast märkamist ja neile reageerimist, sh lapse arengu- ja
käitumisprobleemide, kasvukeskkonnas esinevate probleemide ja väärkohtlemise tuvastamist
ning lapse heaolu ja arengut soodustavate kaitsetegurite suurendamist. Programmi raames
aidatakse lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, pikas perspektiivis on
eesmärk ennetada ja vähendada laste käitumisprobleeme, antisotsiaalset ja agressiivset
käitumist, sõltuvusainete tarvitamist, õigusrikkumisi, haridus- ja tööalast edasijõudmatust jms.
Tallinna linnas koordineerib koolituste korraldamist Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,
kelle allasutustes Tallinna Perekeskuses (eestikeelsed koolitused) ja Tallinna Laste
Turvakeskuses (venekeelsed koolitused) korraldatakse vanemluskoolituse gruppe. Linna
rahastusel
läbiviidavatele
koolitustele
suunamine
toimub
linnaosavalitsuse
sotsiaalhoolekandeosakonna lastekaitseametnike suunamisel, et tagada meetme raames
pakutava abi jõudmine abivajajani, sest rahaliste vahendite piiratuse tõttu ei ole võimalik
koolitusi kõigile huvilistele pakkuda.
„Imelised aastad“ süsteemi kuuluva Preschool Basic alaprogrammi üks lastevanematele
mõeldud koolitustsükkel kestab kokku 16 nädalat ja igal nädalal toimub üks 2-tunnine
grupikohtumine tööpäevade õhtutel või nädalavahetusel. Koolituse toimumise ajal pakutakse
seal osalevatele lapsevanematele ka lapsehoiuteenust ning koolitatavate toitlustamist. Alates
2016. aasta lõpust viiakse läbi ka alaprogrammi Advance koolitusi, mis on suunatud 3-12.
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aastaste laste vanematele, kes on läbinud eelnevalt Basic koolituse ja vajavad probleemidega
toimetulekuks jätkukoolitust. Koolitus kestab kokku 10 nädalat ja igal nädalal toimub üks 2tunnine grupikohtumine.
Ühik
isik

Mõõdik
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolituse läbinud
isikute arv, sh
Preschool Basic koolituse läbinute arv
Advance koolituse läbinute arv

isik
isik
Ühik
tk
tk

Arvnäitajad
Preschool Basic koolituste arv
Advance koolituste arv

3.7.3.1

2016
28

2017
84

2018
56

28
0

56
28

28
28

2016

2017
2
0

2018
4
2

Toode: imiku hoolduspakid (a)

2
2

105 000

Toote üldeesmärk
Tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutatakse perele, kus mõlemad vanemad on kantud Tallinna elanike registrisse, neist
üks on olnud registris vähemalt aasta. Vastsündinu emale antakse sünnitusmajast lahkumisel
imiku hoolduspakk, milles on 6 nimetust imiku riide- ja pesuesemeid, mähkmete komplekt ja
pakend. Toode sisaldab kulutusi pakile ja transpordile sünnitusmajja.
Töötasust kaetakse pakkide väljastamisega tegelevate isikute (1 töötaja AS-is Lääne-Tallinna
Keskhaigla ja 1 töötaja AS-is Ida-Tallinna Keskhaigla) töötasu pakkide väljastamiseks ja
arvestuse pidamiseks.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Imiku hoolduspakkide arv
Imiku hoolduspaki maksumus

3.7.3.2
Toode: laste päevakeskuse teenused
(Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

Ühik
%

2016
100

2017
100

2018
100

Ühik
tk
€

2016
4 004
22,97

2017
4 000
21,25

2018
4 000
26,25

277 183

Toote üldeesmärk
Võimaldada koostöös lapse elukohajärgse linnaosavalitsusega sotsiaalselt ebakindlates oludes
elavate perekondade lastele ajutiselt õppimis-, elamis- ja kasvatustingimusi. Pakkudes lapsele
toetust ja rakendust ning psühholoogilist abi.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutab Lasnamäe Lastekeskus. Lasnamäe Lastekeskus toetab nende laste
sotsialiseerimist, osutab õpiabi ning võimaldab huvialategevust koolivälisel ajal. Lastekeskus
tegutseb õppeperioodil ning vajadusel koolivaheaegadel.
Lasnamäe Lastekeskus on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatav asutus alates 01.02.2016.
Asutus tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2016 määrusega nr 31 kinnitatud
„Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus“ alusel. Asutuse põhitegevuseks on 3 teenust:
käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus, laste päevakeskus ja huviringitegevus.
Lasnamäe Lastekeskus pakub laste päevakeskuse teenust esmaspäevast-reedeni kella 10.00133

18.00 kuni 45 lapsele ja käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenust kuni 36 lapsele.
Lisaks on loodud vaba aja sisustamise võimalus Lasnamäe linnaosa koolikohustuslike lastele
ja kohtade olemasolul ka teiste linnaosade ning kohalike omavalitsuste üksuste
koolikohustuslike lastele.
Arvnäitajad
Lasnamäe Lastekeskuse õpilaste arv, sh
laste päevakeskuse teenus (toitlustamisega)
käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus
Huviringides osalevate laste arv

Ühik
Õ
isik
isik
isik

2016
130
90
40
73

3.7.3.3
Toode: laste päevakeskuse teenused (Nõmme
Linnaosa Valitsus)

2017

2018
81
45
36
80

81
45
36
80

130 050

Toote üldeesmärk
Ennetada toimetulekuraskusi. Pakkuda lastele ja noortele päevast rakendust.
Tegevuse kirjeldus
Teenus hõlmab vanemliku hoolitsuseta ja/või toimetulekuraskustes perede (lapsed vanuses 515 aastat) nõustamist. Lastele ja peredele pakutakse nõustamist, sotsiaalsete oskuste
arendamist, mängimis- ja suhtlemisvõimalust.
Teenust osutab Nõmme Vaba Aja Keskus. Laste päevakeskuse koosseisus töötab Rahumäe
mängujaam ja päevakeskuse filiaal.
1. Rahumäe mängujaam
Alates 2005. aastast tegutseb Nõmme linnaosas Rahumäe jaamahoones (Pärnu mnt 288b)
laste mängujaam.
Rahumäe mängujaama sihtrühm on kuni 17-aastased lapsed, sealhulgas erivajadustega lapsed.
Kuni 6-aastaste laste puhul eeldatakse, et mängujaama tegevustest võtab osa ka lapsevanem
kuna mängujaam ei saa muutuda laste päevahoidu pakkuvaks asutuseks.
Mängujaama tegevuse eesmärgiks on olla lastele tegevuskeskuseks, samuti erivajadustega
laste ühistegevuste korraldamine tavalasteaia- ja koolilastega, võttes arvesse mõlema osapoole
erisusi ja erivajadusi. Mängujaam on avatud septembrist maini (9 kuud) esmaspäevast
reedeni. Mängujaamas korraldatakse töötubasid erinevas vanuses lastele, toimuvad muusikaja muinasjututunnid ning erivajadustega laste mängutunnid.
Teenus hõlmab:
• liikumismänge, arendavaid mänge, mänge nukunurgas jne (tegevus toimub
kogenud pedagoogide abil ja juhendamisel, kaasates erinevate puuetega lapsed ja
tavalapsed ühisesse tegevusse);
• kolmel päeval nädalas kindla suunitlusega tegevust (maalimine, voolimine,
meisterdamine);
• päeva jooksul on avatud töötuba, kus lapsed ja vanemad saavad loovalt tegutseda,
neile on abiks kasvatajad;
• üks kord nädalas kogunevad erivajadustega lapsed koos vanematega, et osaleda
spetsiaalses mängutunnis.
2. Laste päevakeskuse filiaal
Laste päevakeskuse eesmärgiks on toetada Nõmme linnaosas elavate lastega perede
toimetulekuvõimet ning pakkuda mitmekülgseid perekonda toetavaid teenuseid. Päevakeskus
pakub lastele ja nende peredele psühhosotsiaalset toetust, abi õppetöös ning arendab koostööd
last ümbritsevate sotsiaalvõrgustike liikmete vahel. Lisaks laste sotsiaalsete oskuste
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arendamisele ja õpiabile toetab päevakeskus laste vaba aja sisustamist ja pakub erinevat
huvitegevust. Koostöös linnaosavalitsusega edendatakse linnaosa noorte riskikäitumise
vähendamisele suunatud ennetuslikku tegevust. Laste päevakeskus ja puuetega laste
tegevustuba töötavad aadressil Männiku tee 96 (laste päevakeskus kooliõpilastele).
Ühik
laps/kuus
kordi/aastas

Arvnäitajad
Teenuse kasutajaid kuus
Külastatavus kokku

2016
140
5 450

2017
120
5 500

2018
120
5 500

3.7.4 Muude kriisirühmade hoolekanne
3.7.4.1
Toode: sotsiaalselt tundlike sihtgruppide
rehabilitatsiooniteenused

196 070

Toote üldeesmärk
Ennetada sotsiaalselt tundlike sihtgruppide sotsiaalset tõrjutust ning soodustada nende isikute
iseseisvat toimetulekut.
Tegevuse kirjeldus
2017. aastal oli Tallinnas sotsiaalselt tundlike sihtgrupi suurus 1 000 ja neist 300 inimest
soovisid eluviisi muuta. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal
jääb eluviisi muuta soovivate isikute arv samaks (300 isikut) ja sotsiaalselt tundlike sihtgrupi
suuruseks jääb 1 000 inimest, sest lisaks kodututele kuuluvad sihtgruppi ka
kinnipidamiskohast vabanenud, vähekindlustatud, pikaajalised töötud ja heitunud.
Teenus hõlmab:
• päevast rehabilitatsiooniteenust heitunutele, vähekindlustatutele, pikaajalistele
töötutele ja neile kodututele, kes avaldavad soovi ja suudavad endisest eluviisist
loobuda;
• toetatud eluasemeteenust koos rehabilitatsiooniga (isikutele, kes on ennast tööle
vormistanud lepingu alusel või kes omavad muud legaalset sissetulekuallikat).
Teenust osutab Tallinna Hoolekande Keskus.
Rehabilitatsioonikeskuses toimub aktiivne kodutute, vanglast vabanenud isikute ning
vähekindlustatud inimeste rehabiliteerimine sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ning isikute
iseseisva toimetuleku soodustamiseks. Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Suur-Sõjamäe
tn 6a rehabilitatsioonikeskuses, kus toimub toimetulekuõpe, aktiviseerimine, tööharjumuste
taastamine, abi osutamine tööotsinguil. Keskuses on päevakeskus ja pesemisvõimalus
Tallinna
kodututele.
Samas
osutatakse
toetatud
eluasemeteenust
koos
rehabilitatsiooniteenustega.
Vajalik on kodututele saunateenuse osutamise ning riideabi kogumise, ladustamise ja
jaotamise korraldamisega seonduvate kulutuste katmine. Teenuse osutamisel on vajalik
turvalisuse tagamiseks mehitatud turvateenus.
Ühik
%

Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
kohti
kohti
isik/päevas
€/aastas

Arvnäitajad
Päevase rehabilitatsiooni kohti
Toetatud eluasemeteenuse kohti
Teenuse saajate keskmine arv päevas
Keskmine teenuse maksumus isiku kohta
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2016

2017

2018

30

30

30

2016
90
20
120
1 495,56

2017
90
20
120
1 633,83

2018
90
20
120
1 633,92

3.7.4.2

Toode: kodutute öömaja- ja varjupaigateenused1

150 810

Toote üldeesmärk
Osutada öömaja- ja/või varjupaigateenust kõigile isikutele, kes vajavad abi elukoha
puudumise tõttu.
Tegevuse kirjeldus
Tänavakodutuid oli 2017. aastal Tallinna haldusterritooriumil orienteeruvalt 600. Eelarve
eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal jääb nimetatud isikute arv samale
tasemele (600 isikut), kuid öömajateenuse vajajate arv külmaperioodi tipphetkedel suureneb,
mistõttu on vajalik tekitada täiendavaid öömajakohti.
Teenus hõlmab öömajateenust (kus abivajajad saavad pesta ja magada).
Teenust osutab Tallinna Hoolekande Keskus.
Turvalisuse tagamiseks teenuse osutamisel on vajalik mehitatud turvateenus. Teenuse
osutamine on korraldatud aadressil Alasi tn 8 (60 kohta). Öömajateenuse planeeritav
maksumus 2018. aastal on 150 815 € (60 inimest x 6,89 € x 365 ööd).
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Öömaja kohti
Keskmine täituvus
Ühe koha maksumus öömajas

Toode: supiköögiteenused

Ühik
%

2016
36,4

2017
36,4

2018
36,4

Ühik
kohti
%
€/öö

2016

2017

2018

60
100
5,97

60
100
6,89

60
100
6,89

155 050

Toote üldeesmärk
Kindlustada abivajajate toitlustamine supiköökides.
Tegevuse kirjeldus
Tänavakodutuid oli 2017. aastal Tallinna haldusterritooriumil 600. Eelarve eelnõu
koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal jääb kodutute arv samale tasemele
(600 isikut), kuid sotsiaalselt tundlike sihtgrupi suuruseks jääb kokku 1 000 inimest, sest
lisaks kodututele kuuluvad sihtgruppi ka kinnipidamiskohast vabanenud, vähekindlustatud,
töötud ja heitunud isikud.
Teenus hõlmab abivajajate aastaringset (7 päeva nädalas) toitlustamist supiköökides 1 kord
päevas ja toimetulekuraskustes ning piisavate elatusvahenditeta isikutele toidu valmistamist
ning päevas ühe toiduportsjoni valmistoidu kaasaandmist abivajaja nõusse (5 päeva nädalas
talongide alusel). Supiköögi talonge eraldavad linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande
osakonnad neile toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikutele, kellel on kodus
söömise võimalus ja kes seetõttu ei pea sööma supiköögis kohapeal.
Supiköögiteenuse planeeritav maksumus 2018. aastal on 155 050 €, mille eest on
toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikutele võimalik valmistada ja jaotada
talongide alusel oma nõusse kaasaandmiseks aastaringselt viiel päeval nädalas kokku
35 700 portsjonit (35 700 x 1,50 € = 53 550 €) ja kohapeal supiköögis söömiseks igapäevaselt
kokku 49 397 portsjonit 101 500 € väärtuses. Supiköögiteenust ostetakse tööpäevadel
1

Akadeemia tee 34 öömaja (40 kohta), Kadaka tee 153 varjupaigas (40 kohta), Merelahe tn 4 öömaja (24 kohta)
ja Mahtra tn 44 (40 kohta) varjupaiga teenuse osutamiseks on eelarvelised vahendid ameti hallataval asutusel
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
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Päästearmeelt 57 550 € eest (38 367 portsjonit x 1,50 €) ja nädalavahetustel Tallinna
Hoolekande Keskuselt 43 950 € eest (11 043 x 3,98 €).
Teenust osutavad:
- Eesti Punane Rist,
- Päästearmee Eestis,
- Tallinna Hoolekande Keskus.
Arvnäitajad
Toiduportsjoni maksumus supiköögis
Toiduportsjonite arv supiköögis
Toimetulekuraskustes isikutele toidu kaasaandmine oma
nõusse

3.7.4.3

Ühik
€
tk/aastas
tk/aastas

2016
1,82
38
35 700

2017
1,82
49 397
35 700

Toode: õigusalane nõustamine

2018
1,82
49 397
35 700

13 000

Toote üldeesmärk
Võimaldada õigusalast nõustamist vähekindlustatud isikutele.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2018. aastal on teenust maksumusega
25 €/tund võimalik osutada 520 tunni ulatuses.
Nõustamisteenust korraldatakse lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse §5 ja Tallinna
Linnavalitsuse 18.04.2007 määrusest nr 31 „Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend“.
Teenus võimaldab õigusalast nõustamist toimetuleku parandamise eesmärgil vähekindlustatud
isikutele (pensionärid, puudega inimesed, üürivõlgades pered, eluasemeta pered, töötud,
vangist vabanenud jne).
Teenust osutab SA Õigusteenuste Büroo.
Teenus sisaldab vähese konkurentsivõimega inimeste juriidilist nõustamist ja abistamist
eluaseme- ja tööhõiveprobleemidega seotud küsimustes. Teenus on kliendile tasuta.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Nõustamise maht
Teenuse tunnihind

3.7.4.4

Ühik
%

2016
100

2017
100

2018
100

Ühik
tundi
€

2016
405
25

2017
520
25

2018
520
25

Toode: toimetulekut soodustavad teenused

91 750

Toote üldeesmärk
Soodustada Tšernobõli tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud veteranide
toimetulekut ning Toidupanga tegevuse (toidu kogumine, ladustamine, toidupakkide
komplekteerimine ja abivajajatele jagamine) toetamise kaudu sotsiaalselt abitusse olukorda
sattunud inimesi.
Tegevuse kirjeldus
Teenus hõlmab toimetulekut soodustavaid teenuseid Tšernobõli katastroofi tagajärgede
likvideerimises osalenud isikute toetamiseks. Toidupanga toetamise kaudu suurendatakse
sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud Tallinna inimeste toimetulekut.
Harjumaa Tšernobõli Ühenduse andmetel on Tallinna rahvastikuregistris 580 veterani. Neile
kompenseeritakse
2018. aastal
hambaravihüvitis
summas
150 €,
sanatoorne
rehabilitatsiooniteenus summas kuni 250 €, toetatakse prillide muretsemist summas 40 € ning
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antakse perele veterani lahkumistoetust kuni 200 €. Arvestades veteranide ea kasvu ja
krooniliste tervisehädade süvenemist, kasvavad 2018. aastal kulutused ühe veterani kohta, kes
vajavad enam kompleksset hüvitist. Tšernobõli sotsiaalprogrammi kulude katteks 2018. aastal
on planeeritud 48 150 €.
Tallinna Toidupank kogub kokku erinevatel põhjustel äraviskamisele kuuluva, kuid
söögikõlbliku toidu otse tootjatelt ja maaletoojatelt, kauplustest ja talupidajatelt ning see
kontrollitakse, sorteeritakse ja pakitakse toidupanga laos. Tallinna Toidupank jagab igakuiselt
umbes 50 000 kg toidukaupa, sellest 10 000 kg jagatakse allpool toimetulekupiiri elavatele
peredele (kaup viiakse koju) ja 40 000 kg jagatakse heategevusorganisatsioonidele,
supiköökidele, päevakeskustele, sotsiaalmajadele ja varjupaikadele (tulevad kaubale ise järgi).
Toidupanga töö tehakse 90% ulatuses ära vabatahtlike abiga. Linnaeelarvest finantseeritakse
toidupakkide transpordikulud.
Teenust osutavad: Harjumaa Tšernobõli Ühendus ja Tallinna Toidupank.
Teenust osutatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja MTÜ Harjumaa Tšernobõli
Ühenduse vahel 06.01.2017 sõlmitud käsunduslepingu nr 5.-1/17 alusel kuni 31.12.2018.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest
(Tšernobõl)

Arvnäitajad
Harjumaa Tšernobõli Ühenduse Tallinna liikmed, kes
kasutavad teenust

3.7.4.5

Ühik
%

2016
34

2017
35,3

2018
34,4

Ühik
isik

2016
197

2017
205

2018
200

Toode: vältimatu sotsiaalabi

14 170

Toote üldeesmärk
Abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud
inimesi.
Tegevuse kirjeldus
Vältimatu sotsiaalabi korraldamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse §5 ja Tallinna
Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrus nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja
kord“. Vältimatu sotsiaalabi teenus sisaldab Tallinna linna halduspiirkonnas viibivatele
vältimatut sotsiaalabi vajavatele isikutele olukorrale vastava hädavajaliku toidu, riietuse ja
ajutise peavarju andmist, sotsiaalnõustamist, transporditeenuse osutamist ning õnnetusjuhtumi
tagajärjel eluasemeta jäänud isikute erakorralist majutamist.
2017. aastal sattusid Tallinnas 1 000 isikut sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite
kaotuse või puudumise tõttu ning vajasid vältimatu sotsiaalabi teenust. Eelarve eelnõu
koostamisel on lähtutud prognoosist, et 2018. aastal jääb nimetatud isikute arv samaks
(1 000 isikut).
Vältimatu sotsiaalabi vahendeid kasutatakse ka eriolukordades: nt väga külmade ilmade
korral kaetakse varjupaigateenuse kulud päevasel ajal, hätta sattunud inimeste transpordikulud
(erivajadustega inimeste transportimine välismaalt tagasi) jne.
Teenust ostetakse valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kes koguvad ja jagavad riietusesemeid
jm vajalikke esemeid ning osutavad ajutise peavarju teenust.
Ühik
isik
isik

Arvnäitajad
Sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikute arv
Abi saanud isikute arv
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2016
1 000
750

2017
1 000
750

2018
1 000
750

3.7.4.6

Toode: kriisiabi

55 000

Toote üldeesmärk
Pakkuda kriisi sattunud Tallinna linna elanikele tasuta lühiajalist psühholoogilist abi vaimse
tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Kriisiabi korraldamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse §5. Kriisinõustamine on
lühiajaline psühholoogiline abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks.
Kriisinõustamise alla kuuluvad individuaalne psühholoogiline kriisinõustamine,
grupinõustamine (leina-, lahutanute, isiksusliku arengu ja teraapiagrupid), telefoninõustamine
(esmane kriisiabi ja info jagamine) ning psühhiaatri konsultatsioon. Kriisiabi teenus on
anonüümne. Aruannetest tuletatud andmete põhjal on aastas keskmiselt 1 765 pöördumist
seoses igapäevakriisidega, 251 pöördumist seoses õnnetusjuhtumitega, 735 pöördumist
tervisehäire probleemidega. Tallinnas on antud teenusel 5 453 klienti ja 375 peret, kes on
sattunud psühholoogilisse kriisi ja vajavad spetsialisti professionaalset abi eluga
toimetulekuks. 2017. aastal on sattunud psühholoogilisse kriisi ja vajanud abi keskmiselt
200 isikut kuus. Eelarve eelnõu koostamisel on lähtutud prognoosist, et 2018. aastal
professionaalset kriisinõustamist vajavate klientide arv olulisel määral ei suurene.
Teenust osutab MTÜ Eluliin.
Kriisiabiteenused on kliendile tasuta.
Ühik
isik
pere
tundi/aastas

Arvnäitajad
Teenust saavate abivajajate arv aastas, sh
peret aastas
Osutatud psühholoogilist kriisinõustamist

3.7.4.7

2016
1 550
150
2 470

2017
1 550
150
2 470

Toode: sotsiaalmajutusüksused

Toote üldeesmärk
Tagada linnale kuuluvate
sotsiaalteenuste osutamine.

sotsiaalmajutusüksuste

2018
1 550
150
2 470

1 487 918
hoonete

ülalpidamine

ja

nendes

Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on linnale kuuluvate sotsiaalmajutusüksuste majandamine nendes asuvate
voodikohtade abivajajatele kasutusse andmiseks ja vähekindlustatud isikutele saunateenuse
osutamine (Tallinna Linnavaraamet) ning sotsiaalmajutusüksustes sotsiaalteenuste osutamine
toimetulekuraskustega isikutele (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus). Sotsiaalmajutusüksused
võimaldavad resotsialiseerida kodutuid, kellel on soovi oma elu muuta, ja ei lase tänavale
sattuda inimestel, kes munitsipaalpinnal majanduslikult toime ei tule.
Sotsiaalmajutusüksustes on kokku 510 kohta, mis jagunevad järgmiselt:
- Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuses on keskmiselt 215 kohta (sõltub majutatud
perede liikmete arvust),
- Akadeemia tee 34 sotsiaalmajutusüksuses 56 kohta,
- Paljassaare tee 35 sotsiaalmajutusüksuses on keskmiselt 35 kohta (sõltub majutatud
perede liikmete arvust),
- Männiku tee 92 sotsiaalmajutusüksuses kuni 92 kohta (sõltub majutatud perede
liikmete arvust),
- Varre tn 7 sotsiaalmajutusüksuses kuni 52 kohta,
- Kauge tn 4 sotsiaalmajutusüksuses kuni 60 kohta (osutatakse vältimatu abi ja
vältimatu abi järgset varjupaigateenust).
139

Teenust osutavad:
- Tallinna Linnavaraamet,
- Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
KOKKU, sh
• Tallinna Linnavaraamet
• Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

1 487 918
635 000
852 918
Ühik
tk
tk
tk

Arvnäitajad
Sotsiaalmajutusüksuste arv
Majutuskohtade arv
Saunateenuse kasutuskorade arv

2016

2017

2018

6
495
16 600

6
510
13 500

6
510
13 500

3.7.5 Toimetulekuraskustes isikute hoolekanne
3.7.5.1
Toode: päevakeskuse teenused
(linnaosavalitsused)
KOKKU, sh
• Haabersti Sotsiaalkeskus
• Kesklinna Sotsiaalkeskus
• Kristiine Tegevuskeskus
• Lasnamäe Sotsiaalkeskus
• Mustamäe Sotsiaalkeskus
• Nõmme Sotsiaalkeskus
• Pirita Vaba Aja Keskus
• Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus

1 899 664
1 899 664
183 175
290 390
194 165
276 957
318 438
159 897
144 040
332 602

Toote üldeesmärk
Ennetada toimetulekuraskusi. Võtta aktiivselt osa ühiskondlikust elust. Pakkuda päevast
rakendust.
Tegevuse kirjeldus
Päevakeskuse teenuseid vajavad aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud eakad, puudega
isikud, lapsed, hoolekandeasutusest ellusuunatud ning muud riskigrupid (pikaajalised töötud,
vangist vabanenud jms).
Teenus võimaldab:
• tõsta klientide teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel;
• vältida tõrjutust ja vähendada sotsiaaltoetuste vajadust.
Päevakeskuse teenuste miinimumpakett hõlmab:
• nõustamist sotsiaalküsimustes (lastele ja lastega peredele ka kasvatus- ja
kooliküsimustes);
• huvitegevust, rakendustegevust aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud
täiskasvanud isikutele.
Teenust osutavad:
- Haabersti linnaosa hallatav asutus Haabersti Sotsiaalkeskus,
- Kesklinna valitsuse hallatav asutus Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus,
- Kristiine linnaosa hallatav asutus Kristiine Tegevuskeskus,
- Lasnamäe linnaosa hallatav asutus Lasnamäe Sotsiaalkeskus,
- Mustamäe linnaosa hallatav asutus Mustamäe Päevakeskus,
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- Nõmme linnaosa hallatav asutus Nõmme Vaba Aja Keskus,
- Pirita linnaosa hallatava asutuse Pirita Vaba Aja Keskuse allüksus sotsiaalkeskus,
- Põhja-Tallinna valitsuse hallatav asutus Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus.
Kliendid pöörduvad päevakeskusesse omal algatusel või sotsiaalhoolekandeosakonna
suunamisel. Tegevus toimub programmilise kava alusel. Teenuste hinnad määratletakse
keskuste hinnakirjades. Erinevate sihtgruppidega tegeletakse päevakeskuses eraldi (erinevates
ruumides või külastusaegadel).
Päevakeskus teeb koostööd sotsiaalhoolekandeosakonnaga, lastevanemate, koolide,
tööhõivetalituse, teiste hoolekandeasutuste ja vabatahtlikega
Ühik
%

Mõõdik
Päevakeskuse teenust saavate isikute osakaal
linna elanike arvust

Ühik
isik

Arvnäitajad
Elanikke Tallinnas, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuse kasutajaid kokku, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Külastatavus kokku
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuste kogusumma

isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
€

2016
2,2

2017
2,3

2018
2,3

2016
443 623

2017
448 150

2018
449 800

44 687
61 646
32 996
119 180
67 707
39 357
18 353
59 697
9 750
1 150
1 197
500
2 662
1 000
595
1 380
1 266
336 016
51 500
33 500
38 020
48 906
65 000
13 200
45 000
40 890
1 546 275

45 340
63 410
33 210
119 600
68 220
39 550
18 610
60 210
9 725
1 180
1 185
555
2 700
1 000
600
1 305
1 200
333 300
51 500
33 600
34 100
49 000
67 000
14 100
43 000
41 000
1 569 800

45 600
63 600
33 400
119 900
68 500
39 700
18 700
60 400
9 565
1 210
1 185
560
2 500
1 000
600
1 310
1 200
333 300
51 500
33 600
34 100
46 000
67 000
14 100
43 000
41 000
1 899 664

Teenuse summa ühe elaniku kohta

€

3,49

3,50

4,22

Teenuse summa iga teenusesaaja kohta

€

158,60

161,42

198,61

3.7.5.2

Toode: koduteenused (linnaosavalitsused)

KOKKU, sh
• Haabersti
• Kesklinn

2 484 767
2 484 767
140 465
264 790
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•
•
•
•
•
•

331 655
623 812
454 940
159 720
52 010
457 375

Kristiine
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn

Toote üldeesmärk
Parandada igapäevaelu kvaliteeti isikule harjumuspärases keskkonnas.
Tegevuse kirjeldus
Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal
harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
Teenus hõlmab:
• koduteenuseid eakatele ja puuetega isikutele (nende hooldamine, abistamine,
nõustamine, põetamine), kes teenuse puudumisel vajaksid hooldust asutuses.
Teenust osutatakse kuni perekonna/isiku iseseisva toimetulekuoskuse väljakujunemiseni või
taastumiseni või isiku hooldusvajaduse lõppemiseni muudel põhjustel (surm, muu
hooldusvormi valimine jmt).
Teenust korraldab linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.
Ühik
%

Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal linna elanike arvust

2016
0,3

2017
0,3

2018

2016
443 623
44 687
61 646
32 996
119 180
67 707
39 357
18 353
59 697
1 627
102
225
140
345
304
99
22
390
2 101 910

2017
448 150
45 340
63 410
33 210
119 600
68 220
39 550
18 610
60 210
1 567
110
190
140
350
315
99
23
340
2 217 000

2018
449 800
45 600
63 600
33 400
119 900
68 500
39 700
18 700
60 400
1 562
110
180
140
350
315
99
23
345
2 484 767

0,3

Elanikke Tallinnas, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuse saajaid (peresid) kokku, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuste kogusumma

Ühik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
€

Teenuste summa ühe elaniku kohta

€

4,74

4,95

5,52

Teenuste summa iga teenusesaaja kohta

€

1 291,90

1 414,80

1 590,76

168,5
11
20
20
44

168,5
11
19
19
44

168
11
19
19
44

Arvnäitajad

Hooldustöötajaid kokku, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas

teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
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Ühik
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti

Arvnäitajad
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas

3.7.5.3

2016
35
11
4
23,5

2017
36
12
4
23,5

Toode: sotsiaaleluaseme teenus (Nõmme linnaosa)

2018
36
12
4
23,5

194 926

Toote üldeesmärk
Toetada igapäevaelu korraldamist.
Tegevuse kirjeldus
Toetatud elamise teenus on igapäevaelu korraldamise juhendamine iseseisvale
toimetulekule orienteeritud eesmärgi saavutamiseks. Teenus tähendab nõustamist,
motiveerimist, avalike teenuste juurde suunamist, kontakti hoidmist teenuse osutajatega,
kliendi tugivõrgustiku loomist, tugevdamist või taastamist ja seeläbi iseseisvuse
suurendamist.
Teenust osutatakse:
• eakatele;
• puudega isikutele;
• lastekodust elluastujatele;
• kriisiperedele;
• muudele isikutele, kellel puudub eluase.
Teenust osutab linna hoolekandeasutus Nõmme Sotsiaalmaja.
Toetatud elamise teenust osutavad 7 töötajat. Teenuse osutamist juhib isik, kes omab
sotsiaaltööalast kõrgharidust. Klient saab vajadusel pöörduda igal tööpäeval abi saamiseks
sotsiaalmaja töötajate poole. Kliendi passiivsuse korral võtab sotsiaalmaja töötaja temaga
ühendust vähemalt kord nädalas. Suurenenud on sotsiaalkorterite elanike hooldusteenuse
vajadus, kuna elanike tervislik seisund on halvenenud ja elanike vanus pidevalt kasvab.
Ühik
isik
isik
isik
€/aastas

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv, sh
puudega isikuid
teisi isikuid
Keskmine teenuse hind ühe isiku kohta

2016
49
37
12
1 002

2017
50
39
11
946

2018
50
39
11
984

3.7.6 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.7.6.1

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

1 057 345

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 22. augusti 2013. a määrusega nr 44 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
tegevusvaldkonnad on Tallinna linnas sotsiaalhoolekande koordineerimine ja korraldamine
ning Tallinna elanike haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse
koordineerimine. Amet korraldab Tallinna linna sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu läbi linna
hoolekandeasutuste
tegevuse
ja
sotsiaaltoetuste,
täidab
sotsiaalhoolekande-,
tervishoiuteenuste korraldamise ja rahvatervise seadust ning tegeleb erinevate jooksvate
küsimustega. Ametis on 2 osakonda: arendus- ja haldusosakond ning sotsiaalhoolekande ja
terviseosakond. Amet asub aadressil Paldiski mnt 48a.
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3.7.7 Puuetega inimeste hooldajatoetus
3.7.7.1

Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)

1 913 360

Puuetega inimeste hooldajatoetuse eesmärk on tagada raske või sügava puudega isikule
igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat
toimetulekut. 1. aprillist 2005 on kohaliku omavalitsuse ülesanne hooldajatoetuse määramise
ja maksmise korraldamine. Seda reguleerib Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määrus
nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord“. Hooldajatoetus on hooldajale igakuiselt makstav toetus
hooldatava toimetuleku soodustamiseks. Alates 2017. aasta septembrist tõusis hooldajatoetuse
suurus ning sügava puudega isiku hooldajale makstakse toetust 40 € kuus ja raske puudega
isiku hooldajale 30 € kuus. Hooldajate eest, kellel puudub ravikindlustuskaitse, makstakse
sotsiaalmaksu 152,75 € kuus. Toetust makstakse linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande
osakondade kaudu.
Arvnäitajad
Hooldajatoetust saavate hooldajate arv, sellest
sügava puudega isiku hooldajaid
raske puudega isiku hooldajaid
Hooldajate arv kelle eest makstakse sotsiaalmaksu
Toetus ühe isiku kohta kuus sügava puudega isiku
hooldamisel
Toetus ühe isiku kohta kuus raske puudega isiku
hooldamisel

Ühik
isik
isik
isik
isik
€/kuus

2016
2 701
1 031
1 670
485
25,60

2017
2 800
1 100
1 700
500
25,60

2018
2 775
1 075
1 700
500
40

€/kuus

15,40

15,40

30

3.7.8 Muud hoolekandeteenused (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala)
3.7.8.1

Muud hoolekandeteenused

1 424 552

Muid hoolekandeteenuseid osutab Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Sotsiaaltöö
Keskus, kelle ülesandeks on toimetulekuraskuste ennetamine ja toimetulekuraskustes isikute
resotsialiseerimine ning toimetulekuraskustes isikutele osutatavate sotsiaalteenuste
arendamine. Asutuse struktuuriüksused on kvaliteediosakond, haldus- ja ennetavate
sotsiaalteenuste osakond (sh võlanõustamine ja majandusnõustamine) ning resotsialiseerivate
sotsiaalteenuste
osakond
(sh
resotsialiseerimisteenus
sotsiaalmajutusüksustes,
resotsialiseerimisteenus resotsialiseerimisüksuses, vältimatu sotsiaalabi öömajateenus,
vältimatu sotsiaalabi varjupaigateenus, vältimatu sotsiaalabi järgne varjupaigateenus).
Asutuse üksused asuvad aadressidel: Kaupmehe tn 4, Akadeemia tee 34, Kadaka tee 153,
Merelahe tee 4, Tuulemaa tn 6, Paljassaare tee 35, Kauge tn 4, Mahtra tn 44, Männiku tee 92
ja Varre tn 7.
Majutusüksustes on kokku 154 kohta; kohtade jagunemine on järgmine:
- Akadeemia tee 34 öömajas 40 kohta,
- Mahtra tn 44 varjupaigas 40 kohta,
- Kadaka tee 153 varjupaigas 40 kohta,
- Merelahe tee 4 öömajas 24 kohta,
- Kauge tn 4 vältimatu abi ja vältimatu abi järgses varjupaigas 10 kohta.
Lisaks teeb asutus kuus keskmiselt ligikaudu 205 võlanõustamise vastuvõttu ning
115 majandusnõustamist.
Ühik

Arvnäitajad
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2016

2017

2018

Majutusteenuste kohtade arv
Võlanõustamisteenuste arv
Majandusnõustamiste arv

tk
kord/kuus
kord/kuus

154
200
100

154
205
115

154
205
115

3.7.9 Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel
(linnaosavalitsuste haldusala)
3.7.9.1

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel

KOKKU, sh
• Kesklinn
• Kristiine
• Mustamäe

13 300

13 300
3 500
5 800
4 000

Toote üldeesmärk
Võimaldada nõustamist, koolitust ja teisi teenuseid
toimetulekuraskustes isikutele ja nende peredele.

kõige enam

abi

vajavatele

Tegevuse kirjeldus
Alates 2008. aastast kohustab sotsiaalhoolekandeseadus klientide teenindamist korraldama
juhtumitöö põhimõttel. Nimetatud teenuse rakendamine võimaldab klientide paremaks
toimetulekuks kavandada kliendile toetuse maksmise asemel talle vajaliku teenuse ostmist.
Teenus hõlmab koolitus- ja teabepäevade läbiviimist, perede nõustamisteenuseid, hooldamise
ja rehabilitatsiooni teenuseid, taastusravi ja muid sotsiaalteenuseid.
Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest on hoolekande ülesanne isikule või perekonnale
toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning
sotsiaalse erivajadusega isikule sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas
kohanemisele kaasaaitamine.
Teenuse osutamist teostavad:
- Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakond,
- Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakond,
- Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakond.

3.7.10 Muud sotsiaaltoetused
3.7.10.1 Muud sotsiaaltoetused (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
haldusala)

13 634 180

Muude sotsiaaltoetuste (v.a eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele ja
lapsehoiuteenuse hüvitis) määramise aluseks on „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja
kord“, mis on vastu võetud Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27.
Lapsehoiuteenuse hüvitise maksmisel on aluseks Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007
määrus nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“. Eluruumi kohandamise hüvitise
maksmisel on aluseks Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrus nr 5 „Eluruumi
kohandamise kulu hüvitamise kord“.
Toetused lastele ja peredele (a), sh
• toetus toimetulekuraskustes peredele
• esmakordselt kooli mineva lapse toetus
• sünnitoetus
145

4 343 060
482 750
1 392 000
1 216 000

1 234 070
18 240
9 160 030
9 160 030
131 090
101 190

• lapsehoiuteenuse hüvitis
• ellusuunamise toetus
Toetused eakatele (a), sh
• pensionilisa
Toetused erivajadustega inimestele (a), sh
• puudega lapse toetus
• eluruumi kohandamise hüvitis puudega
inimesele
• juhtkoera pidamise toetus
•

20 000
9 900

Toetus toimetulekuraskustes peredele

482 750

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27 on sissetulekust sõltuva toetuse
sihtrühmadeks lapsed, tööealised isikud ja isikud, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse
mõistes vanaduspensioniealised. Toetuse sihtgrupiks on toimetulekuraskustes pered, kelle
sissetulek esimese pereliikme kohta on alla töötasu alammäära (2018. aastal 500 €) ja
järgmiste pereliikmete kohta alla 80% töötasu alammäärast.
Toetuste maksmiseks ettenähtud vahendid jaotatakse linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande
osakondadele vastavalt väljatöötatud valemitele, kus arvestatakse linnaosa laste, eakate ja
toimetulekutoetust saavate isikute arvu.
Ühik
isik

Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv

2016
8 610

2017
8 600

2018
8 600

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määrusele nr 82 „Sissetulekust
sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad“ on toetuse maksimaalsed
piirmäärad aastas:
- toetus lapsele (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane
õpilane) 350 eurot;
- toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;
- paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;
- toetus tööealisele isikule 250 eurot;
- toetus isikule, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes
vanaduspensioniealine 250 eurot.
Lapsele makstav toetus hõlmab ka laagrituusiku ning laste huvi- ja sporditegevusega seotud
kulutuste osalist hüvitamist. 2016. aastal maksti sissetulekust sõltuvaid toetusi 8 610 isikule,
sh 3 205 lapsele ja 1 918 vanaduspensioniealisele isikule. Kõige enam maksti toetusi PõhjaTallinna linnaosas (1620) ja Lasnamäe linnaosas (1541).
•

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

1 392 000

Tallinna linn toetab esmakordselt kooli mineva lapsega peret 320 € tingimusel, et vähemalt
üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna linna elanik vähemalt
aasta enne lapse kooliminekut ning laps läheb Tallinna linna kooli. 2018. aastal lähevad kooli
2011. aastal sündinud lapsed, keda on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.08.2017
Tallinnas 4 816. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet planeerib 2018. aasta eelarvesse toetust
4 350 lapsele kokku summas 1 392 000 €.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Sihtgrupi suurus
Toetuse suurus
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2016
4 134
160+160

2017
4 600
160+160

2018
4 350
160+160

Toetust makstakse kahes osas: 160 € lapse kooli minekul ja 160 € juunikuus pärast esimese
klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri
andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.
•

Sünnitoetus

1 216 000

Linn toetab sündinud lapse peret 320 euroga alates 2002. aastast. Toetuse maksmise kord
näeb ette mõlema lapsevanema olemist Tallinna rahvastikuregistris enne lapse sündi ning üks
neist peab olema Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne lapse sündi. Mõlema lapsevanema
nõue ei laiene üksikvanemale.
Tallinnas on makstud 2017. aasta 10 kuuga lapse sünnitoetust 3 383 juhul. Arvestuslikult
sünnib 2017. aastal 3 900 – 4 000 last.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

2016
4 252
160+160

2017
4 000
160+160

2018
4 000
160+160

Alates 2010. aastast makstakse toetust kahes osas: 160 € pärast lapse sündi ja 160 € lapse
aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel
katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.
•

Lapsehoiuteenuse hüvitis

1 234 070

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. märts 2007 määrusest nr 8 toetab Tallinna linn
vanemahüvitise lõppemisest kuni lapse kandmiseni koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja
laste vanemaid lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste katmisel, hüvitades neile
osaliselt lapsehoiu teenuse eest tehtud kulutused. Hüvitis määratakse juhul kui lapse ja
vanema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning laps ei ole kantud ühegi
koolieelse lasteasutuse nimekirja. Hüvitist makstakse juhul kui teenuse osutajale on
väljastatud tegevuskohajärgse maavanema poolt kehtiv tegevusluba.
Ühik
isik
€
€

Arvnäitajad
Toetuse saajate arv
Hüvitise määr 50%
Hüvitise määr 100%

2016
1 220
70
140

2017
1 200
75
150

2018
1 150
81
162

Hüvitist makstakse 100% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on
hüvitise poolteisekordse määraga võrdne või sellest suurem; või 50% hüvitise määrast, kui
teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid
väiksem hüvitise kahekordsest määrast. Hüvitis on kulupõhine ja seda makstakse vastavaid
kulutusi tõendavate dokumentide alusel. Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määrusega
nr 1 kehtestati lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2017. aastal 150 € ühes kalendrikuus ühe
lapse kohta, 2018. aastal on prognoositav hüvitise määr 162 €. Hüvitise määr on võrdne
Haridusameti poolt kehtestatavast koolieelse munitsipaallasteasutuse koha arvestuslikust
maksumusest ühes kalendrikuus.
•

Puudega lapse toetus

101 190

Tallinna linn alustas hinnatõusu kompenseerimist puuetega lastele 2006. aastal. Toetus
määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel
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on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab
rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud
töövõimetuspension. Toetus määraga 76,7 € on planeeritud 1 319 puudega lapsele.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel elas seisuga 01.01.2017 Tallinnas vanuses 0-15 aastat
2 357 puudega last, mis on 163 last rohkem kui aasta varem samal ajal.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Toetust saavate laste arv
Toetuse suurus
•

2016
1 405
76,7

Ellusuunamise toetus

2017
1 500
76,7

2018
1 600
76,7

18 240

Ellusuunamise toetus määratakse asenduskodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt
iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik on rahvastikuregistri andmetel Tallinna
linna elanik. Peale vanuse sõltub ellusuunatavate arv eluruumi eraldamise võimalusest ja
noore inimese õpingute jätkamise soovist. 2017. aasta I poolaastal suunati asendushoolduselt
ellu 26 noort ning II poolaastal peaks iseseisvasse ellu astuma tulenevalt vanusest veel 41
noort.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

2016

2017

32
320

60
320

2018
60
320

Toetust on õigus maksta osade kaupa maksimaalselt kuue kuu jooksul.
•

Pensionilisa

9 160 030

Alates 2010. aastast maksab Tallinna linn pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks
ühekordset toetust 76,7 € aastas. 2018. aastal on toetusemäär 100 € aastas. Pensionilisa
määratakse vanadus- ja töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele rahva- ja
toitjakaotuspensioni saajale tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel
Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud
riiklikku pensionikindlustuse registrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise
ja töövõimetoetuse andmekogusse.
Taotlemisõigus on kaks kuud (sünnikuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse maksmise kord näeb
ette, et toetust ei saa taotleda pensionile jäämise aastal. Alates 01.01.2012 ei pea toetust
taotlema iga aasta, avalduse peavad esitama ainult esmakordsed taotlejad. Pensionäride arvu
kasv Tallinnas on peatunud. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elas seisuga 01.04.2017
Tallinnas 110 253 pensionäri. Üle 10 000 toetust õigustatud saama isikut ei taotle
pensionilisa.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

2016
92 969
76,7

2017
93 000
76,7

2018
93 000
100

Sealhulgas kaetakse Eesti Posti teenustasu 5 500 €.
•

Eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele

20 000

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu
hüvitamise kord“ kohaselt on eluruumi kohandamise kulu hüvitis, mille eesmärgiks on
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soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut ning leevendada või kõrvaldada puudest
tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma pereliikmete
toimetuleku eest. Kulu hüvitatakse isikutele, kellele on määratud raske või sügav puue
(liikumise, kuulmise, nägemise või liitpuude tõttu) ning kelle elukoht on rahvastikuregistri
alusel Tallinn. Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel paraneb
taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes ja väheneb
oluliselt tema kõrvalabi vajadus liikumisel, hügieenitoimingutes jne ning kui kõrvalabi
katmine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik. Taotluse võib jätta
rahuldamata, kui taotleja ise või tema perekonna varaline seisund võimaldab eluruumide
kohandamise kulud kanda ise või kohandus ei vasta taotleja vajadustele.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse keskmine suurus

2016

2017

13
1 328

2018

19
1 184

13
1 538

Hüvitise taotlemist menetlevad linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnad. Taotluse
esitamisele eelneb töö eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse väljaselgitamiseks
ning kohandamise eeldatava kulu arvestamiseks. Eluruumi kohandamise kulud hüvitatakse
kuludokumendi alusel. Eluruumi kohandamise toetust taotlevad ka need puuetega inimesed,
kelle kodukohandusele kuluvad summad on väikesed või kellel on võimalus omaosalust
tasuda suuremas mahus. 2017. aasta I poolaastal taotlesid eluruumi kohandamise toetust 17
isikut.
•

juhtkoera pidamise toetus

9 900

Nägemisfunktsiooni piiranguga isikutele hüvitatakse osaliselt juhtkoerte toidukulud. Toetus
määratakse nägemisfunktsiooni häirega isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Tallinna
linna elanik, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud raske või sügav puue ja kes
kasutab igapäevaseks tänaval liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera. Juhtkoer
peab olema kantud lemmikloomaregistrisse LLR ja seda kontrollib Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet.
Toetust makstakse ühe kalendriaasta jooksul alates toetuse taotluse esitamisest üks kord
kvartalis toetuse ühes neljandikus määras. Sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord
kehtestab universaaltoetusena juhtkoera pidamise toetuse määraks 660 €, kvartali toetuse
määraks ühele juhtkoera kasutajale 165 €. Toetust makstakse universaaltoetuste registri
UNTO kaudu. Seisuga 01.11.2017 on Tallinnas 15 juhtkoera kasutajat. Juhtkoera kasutajate
arv aasta jooksul muutub pidevalt, teavet lisanduvate juhtkoerte kohta on juhtkoerte koolidelt
võimalik saada 6 kuud enne koera tööle asumist, samas võib ka juhtkoerte ja nende kasutajate
arv väheneda juhtkoera kasutajate haiguse tõttu.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

2016

2017
14
55

3.7.11 Muud sotsiaaltoetused (linnaosavalitsused)
KOKKU, sh
• Haabersti
• Kesklinn
• Kristiine

15
55

423 000
423 000
51 100
60 000
33 000
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2018
15
55

•
•
•
•
•

80 000
57 000
20 000
9 600
112 300

Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn

Toote üldeesmärk
Toimetuleku soodustamine.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaaltoetus on rahaline toetus isiku toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaaltoetuste
määramise aluseks on „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“, mis on vastu võetud
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27.
Toetust makstakse:
• eakatele (ravi, ravimite ja abivahendite osaliseks hüvitamiseks ja toimetuleku
tagamiseks);
• lastele (toimetuleku tagamiseks, pere rehabilitatsioonituusiku või abivahendite
soetamise ja ravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks, suvelaagri tuusiku osaliseks
hüvitamiseks, lapse 1. klassi minekuks ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks,
laste huviala- ja sporditegevuse korraldamiseks ja erakorralisteks väljaminekuteks,
elluastumiseks eestkostelastele ja paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi
aastapäevaks;
• muudel
juhtudel
(erakorraliste
eluasemekulude
osaliseks
hüvitamiseks,
õnnetusjuhtumite korral, lähedase inimese matuse korraldamiseks, toitlustamise
osaliseks hüvitamiseks ja üritustel osalemiseks).
Toetuste maksmist teostavad Tallinna linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakonnad.
Toetusi makstakse isiku sissetuleku alusel. Toetuste maksmise korra kinnitab linnavolikogu,
toetuste piirmäärad linnavalitsus. Eelneval kokkuleppel isikuga kantakse toetus kas isiku
arveldusarvele või tema poolt kasutatava teenuse osutajale.
Mõõdik
Toetust saavate isikute osakaal linnaosa elanike arvust

Arvnäitajad
Elanikke Tallinnas, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Rahuldatud toetuste arv kokku
Toetuse saajate arv kokku

Ühik
%

2016
1,35

2017
1,26

2018
1,26

Ühik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik

2016
443 623
44 687
61 646
32 996
119 180
67 707
39 357
18 353
59 697

2017
448 150
45 340
63 410
33 210
119 600
68 220
39 550
18 610
60 210

2018
449 800
45 600
63 600
33 400
119 900
68 500
39 700
18 700
60 400

tk

16 273

15 150

15 670

isik

5 848

5 546

5 635

Toetuste kogusumma

€

422 410

425 750

423 000

Toetuste summa ühe elaniku kohta

€

0,95

0,95

0,94
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Ühik
€

Arvnäitajad
Toetuste summa iga toetuse saaja kohta

2016
72,23

3.7.12 Ligipääsetavuse arengusuundade elluviimine

2017
76,76

2018
75,07

100 000

Tallinna Linnavalitsus on esimese kohaliku omavalitsusena Eesti Vabariigis koosatanud
ligipääsetavuse valdkonda puudutava arengudokumendi „Tallinna ligipääsetavuse
arengusuunad 2016-2022”. Eesmärgiks on saavutada aastaks 2022 Tallinna linna osas
oluliselt ligipääsetavam keskkond praegusega võrreldes. Eelmainitud dokumendi oluliseks ja
kandvaks elemendiks on universaalse disaini rakendamine ja ligipääsetavuse infosüsteemi
loomine, mis kajastaks ligipääsetavuse seisukorda hoonete, rajatiste, kommunikatsiooni jms
teabe osas linnaruumis, jagaks infot elanikele ja linna külalistele, oleks töövahendiks linna
ametitele ligipääsetavuse tegevuste planeerimisel ja mõõdikuks ligipääsetavuse hindamisel.
Ligipääsetavuse fond luuakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurde ligipääsetavuse
arengusuundade plaanipäraseks ja süstemaatiliseks elluviimiseks ning Tallinna linna
hallatavates asutustes ligipääsetavuse parandamiseks. Ligipääsetavuse fondist saavad linna
allasutused (sotsiaalkeskused, koolid, lasteaiad, muuseumid jt) taotleda projektipõhiselt
ühekordselt toetust olemasolevates hoonetes ligipääsetavuse parandamiseks. Konkreetsed
lahendused, mida ligipääsetavuse fondi abil saaks tagada, on: nt saali silmusvõimendisüsteemi
paigaldamine (kuulmispuudega inimeste huvides), kaldtee või trepitõstuki paigaldamine, jne).
Fondist toetuse taotlemise kord ja kriteeriumid töötatakse välja Tallinna Invakomisjoni juures
töötava ligipääsetavuse ekspertrühma abil.

3.7.13 Sotsiaalhoolekande asutuste remonttööd

20 000

Sotsiaalja
Tervishoiuameti
eelarvesse
on
planeeritud
vahendid
linna
sotsiaalhoolekandeasutuste ja ameti valitsemisel oleva kinnisvara remonttöödeks 2018. aastal.
Vahendid on planeeritud ettenägematute väikesemahuliste remonttööde tegemiseks: nt torude
lõhkemised, lekkivad radiaatorid, purustatud akende vahetus jne.

3.7.14 Mittetulundustegevuse toetamine
3.7.14.1

Mittetulundustegevuse toetamine

82 830

Tallinna Linnavolikogu 03. novembri 2016 määrusega nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse
andmise kord“ sätestatakse linnaeelarvelise eraldise taotlemise kord juriidilistele isikutele,
füüsilisest isikust ettevõtjatele või Tallinna elanikele Tallinna linna arengukavaga kooskõlas
oleva mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse
toetuse määramise eesmärgiks on laste ja lastega perede, puuetega inimeste, eakate ning teiste
sihtrühmade toimetulek ja toimetulekuraskuste leevendamine; sotsiaalsete erivajadustega
isikute areng, turvalisus ja ühiskonda kaasatus ning riskikäitumistega laste ja noorte
probleemide leevendamine. Nimetatud korra rakendamine eeldab linnaeelarves selleks
ettenähtud rahaliste vahendite olemasolu.
2017. aastal toetatakse mittetulundusühinguid summas 82 830 €, sh üht püsitoetuse saajat
summas 17 570 €, muid mittetulundusühinguid summas 30 260 € ning eakatele ja puuetega
inimestele suunatud ürituste korraldamiseks summas 35 000 €. Seisuga 31.07.2017 on muude
mittetulundusühingute osas sõlmitud 11 mittetulundusühinguga 13 lepingut toetuse saamiseks
summas 20 604 €, keskmine toetuse suurus ühe saaja kohta on 1 873 €). 2018. aastal
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kavandatakse toetada muid mittetulundusühinguid summas 82 830 €, sh Tallinna Noorteklubi
KODULINN (mitmesugused tegevused erinevatele vanusegruppidele – majandamiskulud ja
tegevustoetus) 17 570, muud mittetulundusühingud 30 260 € ning eakate ja puuetega inimeste
ürituste korraldamiseks 35 000 €.

3.7.15 Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“

50 000

Riik algatas 2017. aasta sügisel põhitaotlusvooru, kus Tallinna linnale on planeeritud
kodanike eluruumide füüsiliseks kohandamiseks perioodil 2017 – 2023 kokku 1 051 194 €
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid 211 kohanduse elluviimiseks. Eluruumide
kohandamise protsesse hakatakse korraldama Tallinnas tsentraalselt, selleks nähakse ette ühe
koordinaatori ametikoha töötasu palgamääraga 1 400 € (palgakulu aastas 22 500 €, sh töötasu
16 800 €). Kohanduskuludest 15% tuleb katta kohalikul omavalitsusel, nende kulude katteks
planeeritakse 2018. aasta eelarvesse 27 500 €.

3.7.16 Välisrahastusega projekt „Tööturul
võrdväärset osalemist toetav
intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“ (ü)

95 622
Tallinna Linnavolikogu 06. aprilli 2017 otsuse nr 33 alusel osaleb Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Tööturul võrdväärset
osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“. Projekti kestus on 01.03.201728.02.2019. Projekti eesmärk on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua
Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure
hoolduskoormusega teenuse kasutaja vanemale/eestkostjale tingimused töö leidmiseks, tööl
käimiseks ja töö säilitamiseks. Projektis seatud eesmärkide täitmine mõjutab sotsiaalset
sidusust ja võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas. Projekti käigus luuakse 6
intervallhoiuteenuse kohta: 4 kohta Tallinnas Käo Tugikeskuses ja 2 kohta Viimsi vallas, et
pakkuda teenust vähemalt 16-le raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule.
Projektis planeeritud tegevuste tulemusel luuakse ja laiendatakse teenuskohti nii Tallinnas kui
Viimsi vallas, mis vastavad teenuse kasutajate vajadustele ning võimaldavad sihtgrupil jääda
oma kohalikku keskkonda, saades vajalikku abi ja toetust.

3.7.17 Välisrahastusega projekt „Tallinna linna
puuetega inimeste transpordi infosüsteem
PIT2“

180 625
Tallinna Linnavolikogu 05. oktoobri 2017 otsuse nr 126 alusel osaleb Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet juhtpartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Tallinna linna
puuetega inimeste transpordi infosüsteem PIT2“. Projekti kestus on 01.09.2017-31.12.2018.
Projekti eesmärk on luua kasutajasõbralik süsteem, mis võimaldab rakendada uusi
innovaatilisi lahendusi sotsiaalteenuste kulutõhusamaks korraldamiseks ning muuta teenuse
taotlemine läbi infosüsteemi kodanikule lihtsamaks ja kättesaadavamaks. Loodav PIT2
infosüsteem on oluliselt efektiivsem, kui olemasolev lahendus ning tehnoloogiliselt
täiuslikum. Uus arendatav süsteem on kasutajasõbralik ning võimaldab kasutusele võtta uusi
innovaatilisi lahendusi sotsiaalteenuste kulutõhusamaks korraldamiseks (nt: asendama täna
paberil teostatava marsruutide planeerimise või aruandluse). Transporditeenuse taotlemine
muutub läbi infosüsteemi lihtsamaks ja selle planeerimine ressursse (sh linnakeskkonda)
säästvamaks. PIT2 infosüsteem on otseselt suunatud avalike teenuste – puuetega inimeste
sotsiaaltransporditeenuste – kättesaadavuse ja kasutajamugavuse suurendamisele.
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3.7.18 Välisrahastusega projekt „Tallinna
ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande
koostamine“

27 200

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb juhtpartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi
(Riigi Infosüsteemi Ameti vahendusel) välisprojektis „Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi
lähteülesande koostamine“. Projekti kestus on 01.08.2017-31.01.2018. Projekti eesmärk on
läbi viia eelanalüüs ligipääsetavuse infosüsteemi vajaduse analüüsimiseks ning optimaalse ja
kaasaegse tehnilise lahenduse väljapakkumiseks. Eelanalüüsi tulemusena kaardistatakse kõigi
sihtgruppide ja huvigruppide vajadused ning selgitatakse välja kuidas ja milliseid andmeid
tuleb koguda, et ligipääsetavusteavet oleks kodanikule piisavas koguses ning kogutav ja
edastatav info oleks üheselt arusaadav. Eelanalüüs peab tooma välja kõik siht- ja huvigrupid,
kelle jaoks infosüsteem luuakse, nt hoonete omanikud/haldajad, erinevate teenuste pakkujad,
riiklikud organisatsioonid jt, kes eeldatavalt on huvitatud ligipääsetavuse tagamisest,
sellealase info omamisest ja jagamisest seoses osutatavate teenustega. Huvigrupid on
liikumis-, nägemis-, kuulmispuudega inimesed, vanemaealised inimesed, kellel on
liikumisraskusi, lapsevanemad, kes kasutavad lapsevankreid ja -kärusid jms, jalgratturid, rulaja rulluisusõitjad, turistid (kohvrid, pakid).

3.8

Tervishoid

Tervishoiu valdkond hõlmab muid eelarvepositsioone Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosa
valitsuste haldusalades.

3.8.1 Tallinna Kiirabi

8 884 339

2017. aastal töötab Tallinna Kiirabis riigi Terviseametiga sõlmitud halduslepingu alusel
kokku 23 kiirabibrigaadi teeninduspiirkonnaga Tallinna linnas, Maardu linnas, Viimsi ja
osaliselt ka Rae ja Harku valdades. Reservis on 13 varustusega kiirabiautot. Kiirabi
tugikeskusi on kokku 8 ja need asuvad Mustamäel (peahoone), Kesklinnas, Haabersti
linnaosas, Põhja-Tallinna linnaosas, kaks tugikeskust Lasnamäel, üks Viimsis ja Maardus.
Kokku töötas 2017. aastal Tallinna Kiirabis 425 töötajat. Aastas teenindatakse ligikaudu
100 000 patsienti. Kiirabiteenuse osutamist finantseeritakse riigieelarvest Terviseameti
vahendusel. 2018. aastal planeeritakse kiirabi tegevuskuludeks 8 884 339 €. Kiirabiteenuse
riigieelarvest rahastamise aluseks on nn kiirabibrigaadi pidamise kulumudel, mis on
ühesugune kogu riigis.
Lisaks riigieelarvest saadavatele vahenditele teenib Tallinna Kiirabi ka teenuste müügist
omatulu, selleks viiakse läbi erialaseid tasulisi koolitusi teiste tervishoiuasutuste töötajatele ja
esmaabikoolitusi muude asutuste spetsialistidele ning täienduskursuseid ja õppepäevi kõigile
huvitatuile. Samuti teostatakse perearstide, haiglate, muude ettevõtete ja eraisikute tellimisel
patsientide transporti nii Eesti siseselt kui ka välismaalt ning tagatakse oma
julgestusteenusega kiirabiteenuse olemasolu mitmesugustel suurematel rahvakogunemistel ja
üritustel. Lisaks osutab Tallinna Kiirabi Tallinna linna haldusterritooriumil sotsiaalvalve
teenusele kõnekeskuse teenust.

3.8.2 Mitmesugused tervishoiukulud
3.8.2.1

Mitmesugused tervishoiukulud
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1 427 600

•

998 000

Projektid ja programmid

KOKKU, sh
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ennetustegevus
opiaatsõltuvate isikute asendusravi
koolitervishoiu programm
narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus
apteegi öövahetuse teenuse osutamine
tuberkuloosi riskigruppide uuring
tervisefond
ülelinnalised tervishoiuüritused
rahvusvahelised koostööprojektid
haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamine
Lastekaitse Liidu ülekaaluliste laste suvelaager
toetus ravijärjekordade lühendamiseks

998 000
10 482
189 770
44 621
95 868
57 521
6 000
54 791
8 947
4 000
20 000
6 000
500 000

Ennetustegevus
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 29 Tallinna arengukava 2014-2020
visiooniks on tallinlaste hea tervis ja terviseteadlik käitumine.
Viimastel aastatel on halvenenud õpilaste hinnang oma tervisele. Südame müokardi infarkti
diagnoosiga suri Tallinnas 2016. aastal 2091 patsienti. Kuna noorukite ja laste hüpertensioon
püsib sageli täiskasvanueani, on oluline vererõhu kõrgenemise korral varane sekkumine, et
mõjutada koormatud pärilikkusega perede eluviisi, vähendada laste südameveresoonkonnahaiguste riskitegureid ja nimetatud haiguste kujunemist täiskasvanueas. Vastav
tervisekontrolli ja nõustamise kabinet töötab 2002. aastast SA Tallinna Lastehaigla Kesklinna
Lastepolikliinikus nõustades eeskätt ülekaalulisusele kalduvaid, geneetiliselt südameveresoonkonnahaiguste suhtes ohustatud lapsi ja noorukeid (ühel vanemal läbipõetud infarkt).
Konsultatsioonile suunavad lapsi nii esmatasandi arstid kui ka eriarstid. Riskiteguriga lapsi
jälgitakse ja nõustatakse vähemalt 2 korda aastas, ülekaalulisi patsiente kord kuus. Paranenud
on side õpilastele tervishoiuteenust osutava SA Tallinna Koolitervishoid õdedega.
Toetuse taotlemise aluseks on vajadus jätkata Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning
SA Tallinna Lastehaigla vahel 16.01.2017 sõlmitud Tallinna laste ja noorukite südametervise
kabineti profülaktilise töö teenuse osutamise lepingut nr 5-1/34, arvestades laste ja noorukite
süvenevat ülekaalulisust, vähest liikumisaktiivsust ning ebaõigeid toitumistavasid.
Opiaatsõltuvate isikute asendusravi korraldamine
Alates 2003. aastast töötab AS Lääne-Tallinna Keskhaigla baasil metadoon-asendusravi
programm pikaaegse võõrutusena ja säilitusravina opiaatsõltlastele. Programmis eristatakse
3 tegevussuunda: asendusravi pikaajalise võõrutusena (Sõle tn 63), asendusravi säilitusravina
(Kopli tn 75a) ja jätkuravi grupp (Sõle tn 63). Lisaks on eraldi programm haigla
nakkuskeskuses (Paldiski mnt 63) toetava säilitusravina antiretroviiruse ravil käivatele
patsientidele. Teenuse sihtrühmaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad
täiskasvanud opiaatsõltlased järgmistel näidustustel: raskekujuline ravile allumatu
opiaatsõltuvus, raskekujuline opiaatsõltuvus ja HIV positiivsus ning raskekujuline
opiaatsõltuvus ja retsidiivne asotsiaalne käitumine (korduvad kriminaalkaristused).
Raviprogrammidesse saamise järjekorda arvatakse uued ravialused peale seisundi hindamist:
toimub arsti, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja vastuvõtt, toimub anamneesi, käesoleva seisundi
ja sotsiaalse staatuse täpsustamine ning isiksuse uuring. 2017. aasta I poolaastal tehti ravile
võtmise otsus 22 uue patsiendi osas. Esimestel kuudel toimub asendusravimi doosi tiitrimine
psühhiaatri vahetu kontrolli all. Ravimit annab õde iga päev kindlatel kellaaegadel raviasutuse
154

selleks kohandatud ruumides. Ravi käigus tagatakse regulaarne toksikoloogiline kontroll
psühhoaktiivsete ainete tarvitamise võimaliku jätkamise kindlakstegemiseks. Ravi osutatakse
komplektselt koos psühholoogilise ja sotsiaalse taastusravi sekkumistega. Üleviimine ühest
programmist teise või ravi lõpetamine eeldab komisjoni poolt kinnitatud otsust. Asendusravis
pikaaegse võõrutusena on keskmiselt igas kuus ravil 45 patsienti, kelle sotsiaalne adaptsioon
ja tervislik seisund võimaldavad pikaajaliselt alaneva annusega metadoon-asenduse ja
psühhosotsiaalse toetuse tulemusel lõpetada täielikult illegaalsete uimastite tarvitamine ja
kohanduda ühiskonnaga. Toksikoloogilisi teste keelatud ainete tuvastamiseks tehakse aastas
kokku ca 600 korral. Pooltel patsientidest on diagnoositud HIV infektsioon. Arvestades
probleemi ulatust oleks lähiaastatel vajalik ravi laiendada suuremale arvule uimastisõltlastele.
Enamasti külastab patsient keskust aastaid, mistõttu uute patsientide vastuvõtt on piiratud ja
ravile soovijad ootavad järjekorras.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Lääne-Tallinna
Keskhaigla vahel 06.01.2017 sõlmitud leping nr 5-1/18 opioidsõltlastele metadoon asendusja võõrutusravi korraldamiseks Tallinna linnas.
Koolitervishoiu programm
Koolis osutatava meditsiiniabi eesmärk on saavutada bioloogilise, psühholoogilise ja
sotsiaalse küpsusega ning tervist arendava eluviisiga täiskasvanu kujunemine. Kooliõe
peamiseks tööülesandeks on õpilaste terviseseisundi ja arengu süstemaatiline jälgimine ja
hindamine. Ennetava tervisekontrolli eesmärk on avastada võimalikud terviseriskid varakult
kavandades meetmed haiguste ennetamiseks. 2017. aasta I poolaastal pakkusid Sihtasutuse
Tallinna Koolitervishoid 73 kooliõde koolitervishoiuteenust kokku 48 863 õpilasele
(tavakoolis 47 699 ja hariduslike erivajadustega lapsi 1 164). Aasta jooksul pöördus kooliõe
poole erinevate kaebustega 58 748 õpilast. Sagedasemaks pöördumise põhjuseks on peavalu,
kõhuvale, ülemiste hingamisteede haigused, jne.
2017. aastal kehtiva haigekassa raviteenuste hinnakirja kohaselt on koolitervishoiu teenuse
piirhind õpilase kohta 2,08 € kuus ja hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivatele
lastele 9,98 €, millest ei piisa vajalike meditsiinitarvikute (kaalud, pikkusemõõtjad,
otoskoobid, sidemed, glükomeetrid, hügieenivahendid, vajalikud ravimid esmaabi
osutamiseks, külmikud vaktsiinide hoidmiseks jne) ostmiseks, personali koolituskuludeks,
eriti aga infotehnoloogia arendamiseks.
Viimaste aastate riiklikud ja Tallinna õpilaste tervisekäitumise uuringud viitavad õpilaste
ebatervisliku toitumise, vähenenud liikumisaktiivsuse ning kasvanud uimastitarbimise
tõusule. Põhjuseks on muuhulgas õpilaste nõrgad teadmised õigest tervisekäitumisest ning
uimastitarbimisega kaasnevatest mõjudest eriti nooruki tervisele ja vaimsele arengule.
Tegevuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning SA Tallinna Koolitervishoid
vaheline koostööleping 28. detsembrist 2016 nr 5-1/202.
Narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus
Uimastite nõudlust mõjutavad järgmised indikaatorid: kättesaadavus, avalik arvamus,
sotsiaalne kontroll, väär imagomudel noorterühmades, vaba aja sisustamatus paljudel noortel.
Kuigi HIV-levik vabariigis on stabiliseerunud, on HIV-infektsiooni levik noorte,
tavaelanikkonna ja kinnipeetavate hulgas murettekitav. 2017. aasta 10 kuuga on registreeritud
Tallinnas 88 HIV-nakkuse juhtu ja 9 HIV tõvejuhtu.
Narkomaania ja AIDS-i ennetustegevust toetatakse Tallinnas alates 2001. aastast. Ennetustöö
osas toetatakse olemasolevat rehabilitatsioonisüsteemi eeskätt lastele ja noorukitele,
soodustatakse erinevate koostöövõrgustike arengut linnaosade, ametkondade ja
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mittetulundusühingutega. Välja on kujunenud kindlad partnerid, kes viivad ellu jätkusuutlikku
tegevust: Eesti Seksuaaltervise Liit seksuaalhariduslikud loengud aktiivmeetodil ennetamaks
noorte haigestumist HIV/AIDSi ning seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse;
grupipõhise psühhoteraapia läbiviimiseks SA Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuses
statsionaarsel võõrutusravil viibivatele lastele ja noorukitele; MTÜ AIDS-i Tugikeskus
sõltlaste ja nende lähedaste psühholoogiliseks nõustamiseks. MTÜ Lasnamäe Huvikool vene
õppekeelega õpilastele interaktiivses vormis koolitused narkootikumide, alkoholi ja tubakaga
seonduvatest probleemidest ning toimetulekuoskuste arendamine riskisituatsioonides. HIVPositiivsete Võrgustik HIV-mõjutatud perede vaimse tervise ja sotsiaalse toimetuleku
toetamisega, sh tugiteenused nende perede lastele, MTÜ Convictus Eesti loovteraapilised
grupitööd
tervenevate
uimastisõltlaste
isiksuse
ja
loovuse
arendamiseks;
Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa ning Päästearmee Eestis (koostöös Põhja-Tallinnaga)
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused – kuna riik nende tegevust ei rahasta. Programm hõlmab
erinevaid kombinatsioone psühholoogilisest, sotsiaalsest, kogemuslikust abist ning
tööteraapiast.
Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut viib aastatel 2016-2020 läbi rahvusvahelist projekti HIV
levimuse ja riskikäitumise uuringuks Tallinnas ja New Yorgis, mille kohort on
300 narkomaani Tallinnas. Uuring viiakse läbi kolmes rühmas: süstivad, mittesüstivad
narkomaanid ja nende seksuaalpartnerid. Kaardistamine toimub iga 6 kuu järel, alates teisest
perioodist lisanduvad meetmed sõltuvusest vabanemiseks.
Apteegi öövahetuse teenuse osutamine
Elanike paremaks kindlustamiseks töövälisel ajal, öötundidel, puhkepäevadel ja riiklikel
pühadel vajalike ravimitega ostetakse apteegi öövahetuse teenust riigihankel parima
pakkumise teinud apteegilt. Teenust osutavad OÜ Patrika 2 apteeki: Tallinna Tõnismäe
Apteek aadressil Tõnismägi tn 5 ja Vikerlase apteek aadressil Vikerlase tn 19. Mõlemad
apteegid asuvad hästi ligipääsetavates kohtades ja vastavad vajalikele turvanõuetele.
Olenevalt aastaajast on pöördujate arv kõikuv, ulatudes kõrgema haigestumuse perioodil
viirusinfektsioonidesse 150-200 inimeseni ööpäevas. Ühe kuu jooksul on keskmiseks teenuse
tarbijate arvuks mõlemas apteegis kokku kuni 6 200. Apteegi teenuseid kasutavad ka süstivad
narkomaanid puhaste süstalde muretsemiseks.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Pharma Holding OÜ
vahel 11.01.2017 sõlmitud leping nr 5-1/253 apteegi öövalve teenuse osutamiseks
kokkulepitud tingimustel ja korras
Tuberkuloosi riskigruppide uuring
Tuberkuloos on üheks tundlikumaks indikaatoriks ühiskonna erinevatele sotsiaalsetele
muutustele ja teguritele – töötus, kodutus, stress, vaegtoitumine, alkoholism, narkomaania
jms. Kõik need tegurid vähendavad organismi kaitsevõimet, mis suurendab tuberkuloosi ja
mitmetesse teistesse nakkushaigustesse nakatumise riski. Indiviidi asemel lisandub
tuberkuloosi riskitegurina kestev lähikontakt lahtise haigusvormiga haigega (öömajades ja
varjupaikades).
Alates 2003. aastast ei ole vabariigis lubatud teostada enam fluorograafilisi läbivalgustusi,
mistõttu alustati samal aastal linna eelarvelistest vahenditest AS Ida-Tallinna Keskhaigla
baasil kodutute varjupaiga ja öömajade, samuti supiköökide külastajate röntgenülesvõtete
tegemist kopsutuberkuloosi varajaseks avastamiseks ja nende suunamiseks konsultatsioonile
ning ravile. Nimetatud isikud läbivad röntgenoloogilise uuringu varjupaika-öömajja
saabumisel ja edasi vähemalt kord aastas. Uuringute tulemused väljastatakse
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sotsiaalmajutusasutustele. Tuberkuloosi kahtlusel suunab haigla radioloogiakeskus kliendi
konsultatsioonile ja vajadusel ravile tuberkuloosiravi ambulatoorsesse üksusesse. 2017. aasta
I poolaastal oli Eestis tuberkuloosi esmahaigestunuid 69.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Ida-Tallinna
Keskhaigla vahel 09.01.2017 sõlmitud käsundusleping nr 5.1/20 rindkere röntgenuuringute
teostamiseks öömajades ja varjupaikades viibivatele ning supiköökides toitlustavatele
isikutele.
Tervisefond
Tervist väärtustava ja soodustava eluviisi ning käitumisharjumuste kujundamiseks on loodud
linnaosades tervisedenduse spetsialistide ametikohad. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on
aastate jooksul pidevalt tegelenud nimetatud spetsialistide koolitusega. Erinevate
tervisekäitumist kujundavate projektidega soovitakse asumikeskselt kaasata võimalikult
suurearvulist elanikkonda, millele aitavad kaasa linnaosade tervistedendavad projektid
tervise- ja perepäevade, südametervise ning vigastuste ennetamise temaatikaga asumikesksed
üritused. 2018. aastal kavandatakse viia linnaosavalitsuste tervisedenduse töötajatele ja
meeskondade liikmetele läbi koolitustsükkel asumite elanike kaasamiseks tervist edendavasse
töösse ja sellekohalistesse üritustesse.
Tallinna koolide I klasside õpilased saavad kooliaasta algul kingituseks helkurvestid nende
liiklusohutuse tagamiseks, 2018. aastal kavandatakse jagada 4 700 helkurvesti. Koostöös
Tallinna 5 supelrannaga varustatakse väikelapsed spetsiaalsete käeribadega laste
tuvastamiseks ja nende vanemate leidmiseks laste eksimisel rannas. Septembrikuus
korraldatakse koolieelsete lasteasutuste 300 lapsele ülelinnaline mini-SOS (Sina Oskad Seda)
õppepäev staadionil, kus käsitletakse nii vee- kui tuleohutuse küsimusi, samuti õpetatakse
lihtsamaid eneseabi võtteid ja jagatakse tervisekäitumise juhiseid. Juba traditsiooniks on
kujunenud maikuu lõpul koos Päästeameti, Eesti Punase Risti jt ametkondadega 500 õpilasele
KEAT (Kaitse end ja aita teist) õppepäeva läbiviimine, kus kõrvuti teoreetiliste teadmistega
saadakse praktilisi oskusi enesekaitse ja –abi valdkonnas.
Tallinna Tervisekoalitsiooni koosolekutel linnapea juhtimisel kavandatakse meetmed ja
üritused deviisi „Turvaline Tallinn“ elluviimiseks. Erilist tähelepanu pööratakse
alkoholitarbimise vähendamisele läbi elanike teavitamise võimalikest terviseohtudest ning
otsuste ettevalmistamisele alkoholi kättesaadavuse piiramiseks. 2017. aastal valmis koostöös
linnavalitsuse erinevate ametitega Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2017-2021, milles
kõrvuti elanikkonna tervise ja tervisekäitumise hetkeseisuga on toodud välja ka kitsaskohad
elanike turvalisuse ja sotsiaalse sidususe tagamisel. Alates 2013. aastast on Tallinn
rahvusvahelise Safe Community võrgustiku liige, koostöös linnavalitsuse erinevate ametitega
arendatakse erinevaid tegevusi elanike turvalisuse suurendamiseks ja nende teadlikkuse
tõstmiseks. Traditsiooniliselt korraldatakse igal aastal ülelinnaline konverents „Turvaline
Tallinn“ ülevaatega hetkeolukorrast ning erinevate ametite tegevusest probleemsete
valdkondade
lahendamisel.
Aastas
korraldatakse
4-5 ülelinnalist
konverentsi
terviseprobleemidest, tervisekäitumise kujundamise heast praktikast, samuti toetatakse
erinevate tervisedenduslike projektide läbiviimist erinevate mittetulundusühingute ja
linnaosade poolt. Linnaosades tervisedenduslike ürituste läbiviimiseks eraldatakse Tallinna
Tervisenõukogule esitatud projektide läbiviimiseks kuni 2 500 eurot linnaosa kohta.
Toetatakse erinevate mittetulundusühingute poolt läbiviidavaid terviseprojekte, sh üritusi
erivajadustega inimestele.
Ülelinnalised tervishoiuüritused
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Tallinna arengukava 2014-2020 raames pööratakse suurt tähelepanu elanike seas tervislike
eluviiside propageerimisele ning tervishoiutöötajatele (perearstid, pereõed ja koolide
tervishoiutöötajad) koolituste läbiviimisele erinevates tervise, traumade preventsiooni ja
tervisekäitumise kujundamist käsitlevates küsimustes. 2018. aastal viiakse läbi Tallinna haigla
konverents eesmärgiga tutvustada vabariigi tervishoiutöötajatele rajatava greenfield haigla
kontseptsiooni, ülesehitust ja tegevussuundi. Arvestades, et Tallinn on 2013. aastal liitunud
Turvalise kogukonna rahvusvahelise organisatsiooniga, viiakse läbi konverents „Turvaline
Tallinn VII“, mille põhiteemaks on uimastiennetustöö korraldamine kogukonna ja riigi
ühistegevusena. Erilist tähelepanu tuleb pöörata linnaosavalitsuste koostööle linnaelanike ja
mittetulundusühingutega selgitamaks uimastiennetuse, ravi ja rehabilitatsiooni vajadusi ja
võimalusi tagamaks üksteisemõistmine vajalike ravi- ja rehabilitatsiooniüksuste rajamiseks.
Jätkuvad koolitusseminarid hooldustöötajatele raske kliendiga toimetulekust, vanemaealiste
depressioonist, tööst kroonilise patoloogiaga patsiendi kodus. Aasta lõpul korraldatakse linna
tervist edendavate töökohtade esindajatele seminar-tänuüritus koos parima praktika näidete
esitamisega.
2018. aastal pööratakse tähelepanu laste tasakaalustatud vaimsele ja füüsilisele arengule, sh
laste tervisliku toitumise ja küllaldase füüsilise aktiivsuse arendamisele kooli keskkonnas,
kaasates kõrvuti kooliõdede ja pereõdedega ka koolide hoolekogude liikmeid.
Rahvusvahelised koostööprojektid
Vahendeid kasutatakse erinevate rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimise toetamiseks.
Jätkub koostöö liikumisega Euroopa linnad narkootikumide vastu (ECAD), mille eesmärgiks
on luua riikidevaheline koostöövõrgustik, mis vahendaks informatsiooni parimatest
praktikatest uimastiennetustöös liikmeslinnade vahel. Kavandatakse ametkondade vaheliste
ümarlaudade korraldamist välisspetsialistide kaasamisega tutvumaks parima praktika
näidetega tööks noorte uimastisõltlastega ja sellele vanuserühmale sobivate
rehabilitatsiooniteenustega.
Haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamine
Tallinnas on avatud 268 perearstipraksist, lisaks on korraldatud patsientide teenindamine
Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ poolt, kus on 24 nimistuga perearsti. Kokku
teenindatakse 462 981 patsienti. Sageli on üksielavatel eakatel inimestel haiglaravile minek
raskendatud liikumisvõimaluste ja omaste puudumise tõttu. Oma nimistu patsiendi plaanilisel
suunamisel
haiglaravile
esitab
perearst
transporditaotluse
Tallinna
Kiirabi
transpordibrigaadile, kes hospitaliseerib patsiendi. Ühes kuus osutatakse nimetatud teenust
kuni 50 patsiendile. 2016. aastal osutati teenust 687 juhul. Alates 2016. aasta septembrikuust
osutatakse ravikindlustuseta elanikele statsionaarset abi AS-is Kallavere Haigla, mis
suurendab vajadust transporditeenuse järele patsiendi viimisel Kallaverre.
Lastekaitse Liidu ülekaaluliste laste suvelaager
Aastal 2014 alustati SA Tallinna Lastehaiglas rahvusvaheliste soovituste kohaselt projekti
„Personaalne lähenemine laste adipoossuse käsitlusel“. Aastaringne projekt sisaldab
erialaspetsialistide (dietoloog ja füsioterapeut) konsultatsioone, füüsilis-psühholoogilisi
treeninguid ja temaatilisi laagreid lastele ning vanemate nõustamist. Tallinna linna toetus on
mõeldud 2018. aasta suvel projektis osalejatele suvelaagri läbiviimiseks Remniku lastelaagris.
•

Õendusabi korraldamine

429 600
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Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna arengukava 2014-2020 kohaselt koduõendusteenuse
osutamise toetamine kroonilistele haigetele kodus ja Iru Hooldekodus elavatele klientidele.
Koduõendusteenust osutatakse Tallinnas alates 2001. aasta lõpust linna eelarvelistest
vahenditest. Tänaseks on koduõendusteenusega hõlmatud kuu jooksul kuni 120-130 kroonilist
voodihaiget, keda eriettevalmistuse saanud õed külastavad ja kellele teevad vajalikud
raviprotseduurid kõikidel nädalapäevadel 1-2 korda päevas, suheldes patsiendiga nii eesti kui
vene keeles. Lisaks suhtleb õde veel patsiendi omaste ja perearstiga, kelle poolt on patsiendile
teenust soovitatud. Patsient, kes vajab nimetatud teenust üle 2 korra päevas, suunatakse
haiglaravile.
Põhikontingendi patsientidest moodustavad südame-veresoonkonna patoloogia, aju
veresoonte haiguste ja suhkurtõve diagnoosiga patsiendid. Samas esineb klientidel hulgaliselt
infitseeritud haavu, amputeeritud jäsemeid, luumurde jms, mis tingib rohket sidemete ja
salvide kasutamist. Aasta jooksul teenindatakse kuni 490 patsienti, ravijuhte on kuni 1200
ning visiitide arv ulatub 8900-ni.
Arvestades, et riiklikult on lahendamata õendusteenuse osutamine suurtes hooldekodudes,
osutatakse teenust linna eelarvelistest vahenditest ka Iru Hooldekodus, kus hoolealustest vajab
igapäevaselt teenust vähemalt 300 hooldatavat. Aastate töökogemus on tõstatanud vajaduse
öötundidel ja riiklike pühade ajal tagada ööpäevaringse meditsiiniabi kättesaadavuse, millega
alustati 2016. aasta juulikuus. Hooldekodus on teenusel kuni 350 patsienti, erinevaid ravijuhte
on kuni 4000 aastas.
Koduõendusteenust osutatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning OÜ Koduõde vahel
30.12.2015 sõlmitud lepingu nr 5-1/308 alusel. Õendusteenust Iru Hooldekodus osutatakse
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning OÜ Koduõde ja OÜ TNP Konsultatsioonid vahel
30.12.2015 sõlmitud lepingu nr 5-1/309 alusel.
Ravikindlustusega hõlmamata isikute
3.8.2.2
ravikulud (a)

242 400

Tallinna elanikkonnast on Haigekassa Harju osakonna andmetel ravikindlustusega hõlmamata
52 373 isikut seisuga 01.07.2017, mis moodustab 11,2% perearstide nimistutes olevatest
isikutest. Sotsiaalministeeriumi poolt kaetakse ainult nende isikute vältimatu abi (k.a
sünnitusabi) kulutused. Alates septembrist 2016 osutatakse ravikindlustusega hõlmamata
isikute statsionaarset abi AS-is Kallavere Haigla ja ambulatoorset tervishoiuteenust AS
Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli polikliinikus.
Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulude kalkulatsiooni aluseks on Eesti Haigekassa
raviteenuste loetelus olev järelravi teenuse hind 62,47 € kuni 60 ravipäeva ulatuses ja
ambulatoorses arstiabis esmavisiidi hind 20,23 € ning õe iseseisev visiit 8,01 €.

3.8.3 Laste visiiditasust vabastamine
3.8.3.1

Laste visiiditasust vabastamine

214 000

Ravikindlustuse seaduse §70 lg 1 alusel on ambulatoorse eriarstiabi osutamisel üldarstiabi või
eriarstiabi osutaja saatekirja alusel eriarstiabi osutajal õigus nõuda kindlustatud isikult
visiiditasu maksmist. Koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu piirmäär on alates
2013. aastast kuni 5 €. Aasta jooksul tehakse laste poolt ca 140 000 eriarstivisiiti.
2006. aastal alustati teenust osutavatele asutustele visiiditasu osalist kompenseerimist 1,6 €
esmavisiidi kohta eriarstiabiteenust osutavatele raviasutustele (SA Tallinna Lastehaigla,
AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Lasnamäe Tervisekeskus AS)
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saamata jäänud tulu osaliseks kompenseerimiseks. Alla 2-aastased lapsed on visiiditasust
vabastatud.

3.8.4 Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla
3.8.4.1

Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla

32 080

Tegevuse toetamise eesmärgiks on uimastisõltuvuse jätkusuutliku ravi ja rehabilitatsiooni
elluviimine. SA Tallinna Lastehaigla viib kuni 18-aastastele sõltuvus- ja käitumishäiretega
lastele ja noorukitele uimastisõltuvuse statsionaarset ja ambulatoorset ravi- ja
rehabilitatsiooniteenust läbi Laste Vaimse Tervise Keskuses. Keskuses arendati välismaiste
partnerite toetusel ja juhendamisel välja laste väärkohtlemise diagnostiline süsteem
„mobiilse“ meeskonna koolitamisega ning koostöös teiste ametkondadega (sotsiaal- ja
haridussektor) võrgustikusüsteem vaimse tervise teenuste edendamiseks ning laste ja perede
probleemide varajaseks märkamiseks kasutades vajadusel väljasõidubrigaadi kodudesse
tekkinud konfliktide lahendamiseks. Keskuses viiakse läbi patsiendi diagnoosimist, ravi
(medikamentoosne, psühhoteraapia, tegelusteraapia), juhtumikorraldust, õppetööd,
võrgustikukohtumisi patsiendi vanemate, lähikondlaste ja teiste oluliste võrgustikuliikmetega.
Peale statsionaarse ravi lõppemist jälgitakse patsiendi seisundit ja ravimite toimet ka
ambulatoorselt psühhoteraapia läbiviimise teel. See on vajalik ravijärgse tagasilanguse
ennetamiseks ja seda eriti sihtgrupile, kes ei liigu edasi kindlasse rehabilitatsioonisüsteemi.
Aasta jooksul toimub individuaalne, pereteraapia ja grupiteraapia (5-6 liikmelised tugigrupid
eraldi poistele ja tüdrukutele). Samuti viiakse läbi võrgustikutööd nii statsionaarse meeskonna
ja ambulatoorsete psühhoterapeutide kui ka perekonna, lähedaste, linnaosavalitsuste
lastekaitsetöötajate ja teiste oluliste võrgustikupartnerite vahel.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja SA Tallinna
Lastehaigla vahel 15.01.2016 sõlmitud leping nr 5-1/30.

3.8.5 Kainestusmaja haldamine
3.8.5.1

Kainestusmaja haldamine

283 000

2009. aasta septembris valminud kainestuskambritega 50-kohalises arestimajas osutatakse
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt kainenemisele toodud isikutele vajalikku meditsiinilist
abi ja ööpäevaringset järelevalvet kuni 8 voodikohal. Politseiamet tagab arestimaja
kainestuskambri tööks vajaliku personali ja tehnilised vahendid. Tallinna linn kannab hoone
ekspluatatsiooniga seotud kulud ning vajaliku tervishoiuteenuse osutamise koostööleppel ASga Lääne-Tallinna Keskhaigla. Keskmiselt ühes kuus tuuakse kainenemisele 540-550 isikut.
Kliendi vastuvõtul otsustatakse kas teda on vaja eraldi osakonnas meditsiiniliselt jälgida.
Tervishoiutöötajad hindavad vajadusel ka kambrites olevate klientide tervislikku seisundit.
2018. aastal
planeeritakse
kainestusmaja
haldamiskuludeks
283 000 €,
sellest
tervishoiuteenuste kulude katteks 131 880 € ja majanduskuludeks (kommunaalkulud,
kambrite ja nende sisustuse desinfektsioon, aasta jooksul kambrites klientide poolt
kasutuskõlbmatuks muudetud madratsite välja vahetamine) 151 120 €. Võrreldes 2017.
aastaga on kulude kasv tingitud kommunaal- ja desinfitseerimisteenuse kallinemisest.
Toetuse andmise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Lääne-Tallinna
Keskhaiglaga 30.12.2015 sõlmitud käsundusleping nr 5-1/2, millega tasutakse haiglale
ööpäevaringselt valves oleva meditsiiniõe ja hooldaja töötasu ning vajalike tarvikute ja
ravimite kulu, samuti kambrite ja sisustuse desinfektsioonikulud.
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3.8.6 Noorte nõustamiskeskuste haldamine
3.8.6.1

Noorte nõustamiskeskuste haldamine

6 230

Magasini tn 32 asuvas MTÜ Pealinna Abikeskuses osutatakse nn madala läve teenust, mis on
uimastiabi võrgustiku oluline osa ning kujutab endast uimastisõltuvusega isikute abisüsteemi
esimest ehk kontakti loomise etappi koos sõltlastele vajalike vahendite/info kättesaadavaks
muutmisega. Keskuses toimub esmase kontakti loomine uimastisõltuvusega isikuga, tema
usalduse võitmine, motiveerimine edaspidiseks raviks ja rehabilitatsiooniks ning suunamine
ravile või juhtumikorraldaja poole.
Teenuse osutamise peamiseks eesmärgiks on riskikäitumise vähendamine süstivate
narkomaanide hulgas.
Teenus on suunatud Tallinnas 18-29-aastastele probleemsetele narkomaanidele, st
narkootikume süstivatele või pikaajaliselt/regulaarselt opiaate, kokaiini ja/või amfetamiini
tarbivatele narkomaanidele. Keskus mahutab üheaegselt 10-15 teenusevajajat, kuus külastab
keskust keskmiselt 300 klienti. Keskuses osutatavateks teenusteks on tänavatöö, sotsiaaltöö,
juhtumikorraldus, profülaktiliste vahenditega (süstlad, desinfitseerivad vahendid, kondoomid)
varustamine, minimaalne tervishoiuteenus, informatsiooni kogumine ja riskianalüüs. Loodud
on võimalused klientide hügieenivajaduste rahuldamiseks (pesemisvõimalused kliendile ja
pesupesemise võimalus). Tänavatöö raames toimub ka süstalde vahetus.
Keskuse teenuse osutamist finantseerib osaliselt Tervise Arengu Instituut, samas on vajalik
lisafinantseerimine ka linna eelarvest keskuse kommunaalkulude katmiseks.

3.8.7 Toetus Tallinna Munitsipaalperearstikeskus OÜ-le
3.8.7.1

Toetus Tallinna Munitsipaalperearstikeskus OÜ-le

39 000

Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 otsusega nr 296 võeti vastu Tallinna
Munitsipaalperearstikeskuse OÜ asutamisotsus. 2017. aastal töötavad keskuses 24 nimistuga
perearsti, 1 nimistuta perearst, 1 osalise koormusega arst, 46 pereõde, 4 klienditeenindajat,
1 füsioterapeut, 1 koduõde ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna resident. Kokku on asutusse
planeeritud 2018. aastal 80 ametikohta Nõmme, Haabersti, Lasnamäe, Mustamäe ja Kesklinna
üksustesse. Keskusel on sõlmitud Eesti Haigekassaga leping koduõenduse teenuse
osutamiseks alates 2014. aasta juulikuust. Üksused on avatud tööpäevadel kell 8.00-19.00,
laupäevadel ja riiklikel pühadel on võimalikud perearsti telefonikonsultatsioon ja vajadusel
koduvisiit.
Keskuse tegevuskulude osaliseks katmiseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning
Tallinna Munitsipaalperearstikeskus OÜ vahel 13.01.2017 sõlmitud käsundusleping nr 5.1/30.

3.8.8 Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa
3.8.8.1

Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa

25 170

Tegevuse toetamise eesmärgiks on jätkusuutliku uimastisõltuvuse ravi ja rehabilitatsiooni
elluviimine. Pikaajalised programmid on olulised uimastite tarbimisest ühiskonnale
tekitatavate kahjude vähendamiseks, mille tulemusel nõudlus uimastite järele alaneb.
Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti pikaajaline
koostööpartner. Asutus osutab rehabilitatsiooniteenust avatud töökorraldusega keskuses
Loksal vabatahtliku soovi alusel Tallinnast pärit vähemalt 18-aastastele eesti ja vene keelt
kõnelevatele narkosõltlastele (üheaegselt keskuses kuni 9 inimest) ning nõustamisteenust ja
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ambulatoorset vastuvõttu Tallinnas uimastisõltlastele ja HIV/AIDS-i nakatunutele ning nende
vanematele ja lähedastele. Statsionaarne programm Loksal kestab individuaalselt 4-12 kuud.
Kliendile osutatakse psühholoogilist nõustamist, tehakse grupitööd, abistatakse dokumentide
vormistamisel, õpetatakse eesti keelt, viiakse läbi tööteraapiat. Aastas läbib
rehabilitatsioonitsükli kuni 20 noort. Tallinnas asuvas nõustamistoas aadressil Madara tn 31
võtavad kliente vastu psühholoog ja sotsiaaltöötaja, lisaks pakutakse nõustamist telefoni teel.
Nõustamistuppa pöördub orienteeruvalt 300 klienti aastas. Statsionaar on avatud kõikidel
tööpäevadel. Väljaarendamist vajab postrehabilitatsiooniteenus.
Tegevustoetuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Sotsiaalrehabilitatsiooni
Keskus Loksa vaheline leping 18.01.2017 nr 5-1/63.

3.8.9 Toetus MTÜ-le AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks
3.8.9.1

Toetus MTÜ-le AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks

15 170

Teenuse osutamise raames toimub süstalde vahetus, kondoomide, desinfitseerivate vahendite,
infomaterjalide jagamine, klientide nõustamine ravi- ja rehabilitatsiooniprogrammidesse
pöördumiseks. 2018. aastal jätkatakse ambulatoorse nõustamisteenuse osutamisega
riskirühma kuuluvatele ja sõltuvusprobleemidega isikutele Tallinna linnas. AIDSi
Tugikeskuse päevakeskus lõpetas rendilepingu lõppemise tõttu statsionaarse tegevuse senises
asukohas aadressil Erika tn 5a ja renoveeris tööruumid aadressil Paldiski mnt 36a.
Süstlavahetusteenuse rahastamine toimub Tervise Arengu Instituudi eelarvest. Kuna rahastaja
ei nõustunud statsionaarse süstlavahetuse korraldamisega uuel tegevusaadressil, siis toimub
süstlavahetus mobiilse teenusena tänavatel, mis vähendab oluliselt vahetatavate süstalde arvu.
Arvestades vajadust nõustada uimastisõltlasi senisest enam erinevates linnaosades, jätkatakse
koostööd Tervise Arengu Instituudiga võimaluste selgitamist mobiilse süstlavahetusbussi
rakendamiseks Tallinnas.
Tegevustoetuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning MTÜ AIDSi
Tugikeskuse vahel 03.02.2017 sõlmitud käsundusleping nr 5-1/50.

3.8.10 Projekt „Tallinna Haigla“
3.8.10.1

Projekt „Tallinna Haigla“

100 000

Projekti Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava II etapi (ruumipõhise eskiisprojekti) ja
Narva mnt 129 ja 129b kinnistute detailplaneeringu eskiisprojekti koostamise faasi lõppemise
järgselt 2018. aasta I kvartalis on kavandatud Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia projekti
koostamine. Nimetatud dokument on tehniliseks aluseks Tallinna Haigla projekteerimishanke
dokumentatsioonile. Projekti 2018. aasta kuludeks planeeritud 100 000 euroga kaetakse
Tallinna Haigla projekteerimishanke ettevalmistamiseks vajalikud tehnilised ja juriidilised
konsultatsioonid ning projektijuhi tööjõukulud.
Projekti Tallinna Haigla ruumipõhise eskiisprojekti valmimise järgselt 28.02.2018 järgneb
haigla meditsiinitehnoloogia projekti koostamise etapp. Meditsiinitehnoloogia projektiga
määratakse ära haigla meditsiiniseadmete vajadus ja paigutus ruumipõhiselt ning haiglahoone
tehnoloogiline ressursivajadus.
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3.9

Linnamajandus
LINNAMAJANDUS

Saunad

Elamumajandus

Saunateenused

Elamute
majandamine

Kaubandus

Tallinna Turud

Linnamajanduse valdkonna tooted ja tootegrupid

Linnamajanduse valdkonna põhieesmärgid on elamistingimuste parandamisel abi vajavatele
isikutele, sh puuetega ja erivajadustega inimesed, eluaseme probleemide lahendamine ning
linna elamufondi korrastamine. Linnamajanduse valdkonda kuuluvad linna eluruumide ja
äriruumide majandamine ning teistelt isikutelt eluruumide kasutusse võtmine nende välja
üürimise eesmärgil.
Linnamajanduse valdkonna olulisemad arengueesmärgid 2018. aastal on:
• abivajajate kindlustamine eluasemega;
• elamufondi parandamisele suunatud tegevuste toetamine (korteriühistutele suunatud
tegevused);
• linna arenguvajadustest lähtuva maakorralduse rakendamine ja linna territooriumi
maaressursi kasutamine avalikes huvides.
2018. aasta tegevussuundadeks on:
• linnale kuuluvate tervikelamute, üksikkorterite, turgude, saunade, äriruumide ja muu
kinnisvara majandamine;
• elamistingimuste parandamist vajavatele isikutele eluasemete üürimine;
• elamumajanduse üldist arengut toetavate meetmete rakendamine, nagu
arendusprojektide, korteriühistute juhtide koolitamise ja energiamärgise hankimise
toetamine;
• linnavaraks olevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise ja valdamise üle
arvestuse pidamine, sh Tallinna kinnisvararegistri pidamine ja arendamine, ning
maakorraldusega seotud toimingute tegemine;
• Tallinna maamaksu registri pidamine, maamaksu infosüsteemi kaudu maamaksu
alusandmete
edastamine
Maksuja
Tolliametile
ning
koduomaniku
maamaksuvabastuse määramine Tallinnas;
• Nõmme ja Pirita linnaosavalitsuste haldushoonete ajakohastamine ja efektiivne
haldamine.
Linnamajanduse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Linnavaraameti,
Ettevõtlusameti ning linnaosavalitsuste haldusalades.
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3.9.1 Elamumajandus
3.9.1.1

Toode: elamute majandamine

3 287 168

Toote üldeesmärk
Tagada linnale kuuluvate tervikelamute majandamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on tervikuna linnale kuuluvate elamute majandamine, nendes asuvate
eluruumide üürile andmine tagastatud eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi
mitteomavatele ja elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele. Kasutuses olevate
elamute arvu suurenemine 2017. aastal on seotud Uuslinna tn 3a Õpetajate Kodu valmimisega
5. oktoobril 2017.
Mõõdik
Elamute arv

Arvnäitajad
Eluruumide arv
Eluruumide pind

164

Ühik
tk

2016
33

2017
34

2018
34

Ühik
tk
m²

2016
2 480
86 343

2017
2 555
87 050

2018
2 555
87 050

2018. aasta eelarve arvandmed täitjate lõikes
Eelarve

Kokku

Linnavaraamet
2 729 000

Haabersti

Kulud kokku

3 287 168

Eelarveaasta eesmärk

Kokku

Haabersti

34

Linnavaraamet
30

Haabersti

34

Linnavaraamet
30

Haabersti

2 555
87 050

Linnavaraamet
2 195
73 450

Elamute arv (tk)
Mõõdik

Kokku

Elamute arv (tk)
Arvnäitajad
Eluruumide arv (tk)
Eluruumide pind (m²)

Kokku

Kesklinn

0

Kristiine
0

Kesklinn

0

0
Kristiine

0
Kesklinn

0

0

0

0
Kristiine

0
0

Mustamäe

558 168
Lasnamäe

Kristiine

Kesklinn
0
0

Lasnamäe

Mustamäe
0

Lasnamäe

Mustamäe

Lasnamäe
0
0

0

4

4

360
13 600

Nõmme
0
Nõmme

0
0

PõhjaTallinn
0

Pirita
0

Nõmme

0
Mustamäe

Pirita

PõhjaTallinn
0

Pirita
0

Nõmme

0
PõhjaTallinn

0
Pirita

0
0

0

0
PõhjaTallinn

0
0

0
0

3.9.1.2

Linnavaraamet

2 408 950

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes loodi Tallinna
Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsuse nr 237 alusel 1. aprillist 2009 Tallinna
Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti liitmise teel ning kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrusega nr 43 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linna eluasemepoliitika väljatöötamine, munitsipaalelamuehituse
arendamine ja munitsipaalelamufondi haldamine, Tallinna Üürikomisjoni tegevuse
korraldamine, linnaelanike ühistegevuse toetamine ja soodustamine elamumajanduse
valdkonnas, maakorraldus ning Tallinna kinnisvararegistri ja maamaksu registri pidamine.
Amet asub aadressil Vabaduse väljak 10.
Eelarvepositsioon hõlmab ameti teenistujate tööjõukulusid ja majandamiskulusid ning
linnavaraga seotud tehingute kulusid (päritava ja hõivatava vara hindamise kulud, notaritasud,
riigilõivud ja kohtuvaidlustega seotud õigusabikulud). Kavandatud on 66 koosseisulist
teenistuskohta. Ameti koosseis kasvab 5 teenistuskoha võrra.
3.9.1.3

Tallinna kinnisvararegister

80 200

Eelarvepositsiooni eesmärk on 2010. aastal asutatud Tallinna kinnisvararegistri hooldamine,
majutamine ja arendamine. Register on ette nähtud kinnisvara valitsemisega seonduva
teabevajaduse ja vara arvestuse pidamisele seatud nõuete täitmiseks. Kinnisvararegistri näol
on tegemist keskse infotehnoloogilise süsteemiga, mille funktsionaalsus on oluliselt laiem, kui
seni kasutusel olevatel lahendustel. Registri pidamise tulemusena paraneb oluliselt linna
varaga seotud andmete kvaliteet ja töötlemise kiirus, mis võimaldab linna vara efektiivsemalt
hallata.
3.9.1.4

Elamumajanduse muud kulud

Eluruumide haldamine

11 225 150
390 650

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada linnale kuuluvate eluruumide majandamine. Vahendid
on ette nähtud linna omandis olevate asustamata eluruumidega seotud kulude katmiseks ning
üürnike poolt vabastatud taasasustatavate eluruumide remondiks. Kavandatud on remontida
100 asustamata eluruumi.
Loopealse elurajooni üürimaksed

2 430 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on eluruumide üürile võtmine nende üürile andmiseks tagastatud
eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi mitteomavatele ja elamistingimuste
parandamisel abi vajavatele isikutele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005
otsusega nr 97 kehtestatud tingimustele valmis 2008. aastal Loopealse elamurajoonis 10 maja
680 korteriga ja eluruumide kogupinnaga 35 273 m2. Linn sai hoonestajaga sõlmitud
rendilepingu kohaselt õiguse sõlmida linnale rendile antud elamutes asuvate korterite osas
üürilepinguid linna poolt määratud isikutega ja linna poolt kindlaks määratud tingimustel.
Hoonestaja-rendileandja kohustub rendilepingu kohaselt hooldama ja haldama rendile
antavaid elamuid ning esindama linna suhetes üürnikega, muuhulgas linna esindajana
sõlmima ja lõpetama eluruumide üürilepinguid ning koguma eluruumide eest makstavat üüri
ning tasu kommunaalteenuste eest. Linn tasub hoonestajale-rendileandjale renti linnale rendile
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antud korterelamute kasutamise eest. Eluruumi üürnik tasub linnale üüri eluruumi kasutamise
eest. Loopealse asumi rendimakse 2017. aastal on 7,28 €/m2, millest elanik maksab 1,76 €/m2.
Rendimakse muutub igal aastal võrdeliselt poolega eelmise aasta THI muutusest.
Eelarvepositsiooni vahendid on ette nähtud eluruumi üürniku poolt makstava üüri ja linna
poolt hoonestajale-rendileandjale makstava rendi vahe tasumiseks.
Raadiku elurajooni üürimaksed

8 172 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on eluruumide üürile võtmine nende üürile andmiseks tagastatud
eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi mitteomavatele ja elamistingimuste
parandamisel abi vajavatele isikutele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007
otsusega nr 197 kehtestatud tingimustele valmis aastatel 2009-2011 Raadiku elamurajoonis
9 maja 1215 korteriga ja eluruumide kogupinnaga 74 872 m2. Linn sai hoonestajaga sõlmitud
rendilepingu kohaselt õiguse sõlmida linnale rendile antud elamutes asuvate korterite osas
üürilepinguid linna poolt määratud isikutega ja linna poolt kindlaks määratud tingimustel.
Hoonestaja-rendileandja kohustub rendilepingu kohaselt hooldama ja haldama rendile
antavaid elamuid ning esindama linna suhetes üürnikega, muuhulgas linna esindajana
sõlmima ja lõpetama eluruumide üürilepinguid ning koguma eluruumide eest makstavat üüri
ning tasu kommunaalteenuste eest. Linn tasub hoonestajale-rendileandjale renti linnale rendile
antud korterelamute kasutamise eest. Eluruumi üürnik tasub linnale üüri eluruumi kasutamise
eest. Raadiku asumi rendimakse 2017. aastal on 10,53 €/m2, millest üürnikud maksavad
olenevalt eluruumi saamise ajast ja põhjusest kas 1,6 €/m2 või 1,92 €/m2. Rendimakse muutub
igal aastal 2%, millele lisandub pool eelmise aasta THI muutusest, mis on suurem kui 2%.
Eelarvepositsiooni vahendid on ette nähtud eluruumi üürniku poolt makstava üüri ja linna
poolt hoonestajale-rendileandjale makstava rendi vahe tasumiseks.
Ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine

70 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnapilti risustavate ja potentsiaalselt ohtlike hoonete
lammutamine. Linnas on palju tühjaltseisvaid tuleohtlikke või varisemisohtlikke hooneid ja
rajatisi. Need muutuvad asotsiaalide peatuspaikadeks ja jäätmete kogumise kohtadeks.
Sellised hooned risustavad linnapilti ja häirivad ümbruskonna elanikke. Samuti kujunevad
nad näriliste elupaikadeks ja võivad muutuda nakkushaiguste tekkekoldeks. 2018. aastal
kavandatakse lammutada Paljassaare tee 17 ja 40 kinnistutel asuvad objektid (kokku
11 ehitist), Vana-Pärnu mnt 9a kuur, Petrooleumi/Nafta/Tuukri tänavate ristmikul teemaa
haljasalal asuv kelder, Lasnamäe tn T2 asuv vare, Rahu tee T20 kinnistul asuvad kuurid,
Valge tn 10c juures omavoliline garaaž ja Vana-Kuuli tn 13 pommivarjend.
Korteriühistute infopunkt

9 600

Eelarvepositsiooni eesmärk on Tallinnas asuvate kortermajade elanikele tasuta õigusalase
nõustamise teenuse osutamine korteriomandi valitsemise ja majandamise küsimustes.
Nõustamine toimub linnavalitsuse teenindussaali teenindusletis. Vajadus infopunkti järele
tuleneb Tallinna elanike oluliselt sagenenud pöördumistest Tallinna Linnavalitsuse poole
küsimustega, mis on seotud korrusmajades elamise probleemidega.
Elamumajandusprojektide toetamine

29 900

Eelarvepositsiooni eesmärk on elamumajandusega seotud mittetulundustegevuse toetamine.
Mittetulundustegevuse toetamise hulka kuulub üürnike, korteriühistute ja korteriomanike
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nõustamine, kinnisvara hooldamiseks ja haldamiseks vajalike juhendmaterjalide välja
töötamine ning sellealase koolituse korraldamine.
18 000

Korteriühistute toetus (a)

Eelarvepositsiooni eesmärk on korteriühistute toetamine korteriühistute tegevjuhtide
kvalifikatsiooni tõstmisel. Tallinna Linnavolikogu 19. märtsi 2009 määruse nr 9
„Korteriühistute energiamärgise väljastamise kulude ja korteriühistute koolituskulude
katmiseks toetuse eraldamise kord“ kohaselt makstakse korteriühistutele koolitustoetust üks
kord kalendriaasta jooksul kuni 127,8 € mittetulundusühingu Tallinna Korteriühistute Liit,
mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit või mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara
Haldajate ja Hooldajate Liit poolt korraldatud ühe koolituse kohta. 2018. aastaks on
kavandatud korteriühistutele koolitustoetuse maksmine 140 koolitusel osalemise toetamiseks.
Toetus korteriühistutele energiamärgise taotlemiseks (a)

1 500

Eelarvepositsiooni eesmärk on korteriühistute toetamine energiamärgise taotlemisel.
Vastavalt Ehitusseadusele tuleb korterelamutel taotleda energiamärgis. Energiamärgise
saamiseks elamule kulub keskmiselt 140 €. Tallinna Linnavolikogu 19. märtsi 2009 määruse
nr 9 „Korteriühistute energiamärgise väljastamise kulude ja korteriühistute koolituskulude
katmiseks toetuse eraldamise kord“ kohaselt makstakse korteriühistutele elamu
energiamärgise väljastamisega seotud kulude katmiseks ühekordset toetust summas 95,87 €
ühe korteriühistu iga elamu kohta. Kavandatud on toetada energiamärgise taotlemist
15 elamule.
40 000

Korteriühistute toetus "Roheline õu"

Projekti „Roheline õu“ eesmärk on rikastada ja kaunistada üldist linnakeskkonda. Projektiga
toetatakse korteriühistuid vastavalt Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013 määrusele nr 26
hoovide lillelisemaks ja rohelisemaks muutmisel ja taimestiku korrastamisel. Toetust antakse
puude, põõsaste, püsitaimede ostmiseks ja istutamiseks; lillekonteinerite, -vaaside, -amplite
jms ostmiseks ja istutusmaterjaliga täitmiseks; muru rajamiseks ning puude raieks ja ohtlike
okste lõikuseks. Toetust on võimalik taotleda kuni 60% kavandatava tegevuse maksumusest ja
toetust antakse kuni 60% tegevusele kulutatud summast. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta
on 600 eurot aastas. Kavandatud on toetada 66 korteriühistu hoovi korrastamist.
Toetus Eesti Üürnike Liidule

23 500

Eesti Üürnike Liit tegeleb elanike nõustamisega elamumajanduse, omandi, valduse, sotsiaalabi
jt küsimustes. Sihtgrupiks on eakad ja vähekindlustatud linnaelanikud, kellele õigusbüroode
teenused on liiga kallid. Kavandatud on Eesti Üürnike Liidu infopunkti töö Sakala tn 23a neljal
päeval nädalas ning nõustamine telefoni ja interneti vahendusel. Eesti Üürnike Liit osaleb ka
Tallinna linna ja linnaosavalitsuste eluasemekomisjonide tegevuses, esindades üürnike huve
eluasemeprobleemide lahendamisel.
Toetus korteriühistutele rõdude ehitustehnilise ekspertiisi
taotlemiseks (a)

40 000

Linna territooriumil asuvate kortermajade ohutuse tagamiseks alustatakse 2018. aastal uue
toetuse liigina korteriühistutele toetuse eraldamist vastavalt Tallinna Linnavolikogu
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05. oktoobri 2017 määrusele nr 20 „Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise
ekspertiisi toetuse andmise kord“ enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kolme või
enama korteriga elamute rõdude ehitustehnilise ekspertiisi teostamiseks. Toetuse
maksimaalmäär on kuni 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot
korterelamu kohta. Kavandatud on toetada rõdude ehitustehnilise ekspertiisi tellimist
40 korterelamule.
3.9.1.5
Pilootprojekt "Korteriühistute
vaidluskomisjon"

24 760

Korteriühistutes tekkivate vaidlusküsimuste lahendamiseks kavandatakse pilootprojektina
Lasnamäe kui suurima linnaosa vaidluskomisjoni asutamist.
3.9.1.6

Üksikkorterite majandamine

KOKKU, sh
• Haabersti
• Kesklinn
• Kristiine
• Lasnamäe
• Mustamäe
• Nõmme
• Põhja-Tallinn

388 100
388 100
50 000
43 000
28 400
76 000
41 600
2 100
147 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnaosavalitsuste valitsemisel olevate
andmine tagastatud eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi
elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele. Vahendid
linnaosavalitsuse valitsemisel olevate üksikkorterite, majaosade
majandamiskuludeks.

eluruumide üürile
mitteomavatele ja
on ette nähtud
ja väikeelamute

3.9.2 Kaubandus
3.9.2.1

Toode: Tallinna Turud

795 100

Toote üldeesmärk
Tallinna turgude eesmärk on müüa eestimaist kaupa otse tootjalt.
Tegevuse kirjeldus
Nõmme Turg asutati Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 otsusega nr 214, haldajaks
määrati Nõmme Linnaosa Valitsus. Tallinna Linnavolikogu 20. oktoobri 2011 otsusega
nr 174 nimetati Nõmme Turg ümber Tallinna Turgudeks ning selle haldavaks asutuseks
Tallinna Ettevõtlusamet. Asutuse hallata on Nõmme, Mustamäe ja Lasnamäe turud, Kalaturg
ja Lilleturg ning Lasnamäe turul paiknev linnapood LIPO. Linnapood on kauplus, mis avati
arvesse võttes viimastel aastatel toimunud toidu- ja esmatarbekaupade järsku hinnatõusu,
eesmärgiga tagada Tallinna linna puudust kannatavatele ja majanduslikult raskes olukorras
olevatele inimestele võimalus osta toidu- ja esmatarbekaupu soodsamalt kui teistes Tallinna
toidukauplustes. Lisaks töötab Lasnamäe turu territooriumil alates 2015. aastast Lasnamäe
linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna toetuste talitus.
Tallinna Turgudel on plaanis 2018. aastal lammutada Mustamäe turu valvurite hoone, sest
alates maist 2017 asendati mehitatud valveteenus elektroonilise valveteenusega ning seda
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hoonet enam ei vajata. Lisaks tuleb Mustamäe turule rajada jalgvärava läbipääsu süsteem ning
soetada turu peahoonele valveseadmed. Lilleturg renoveeritakse 2017. aasta lõpuks ja seejärel
kuulutatakse välja avalik konkurss pindade väljaüürimiseks (14 müügikohta).
Tallinna Turgude isikkoosseisu on kavandatud kokku 23 töökohta, sellest turgude koosseisus
11 töökohta (direktor, finantsspetsialist, sekretär-juhiabi, 2 haldurit, 2 spetsialisti, 4 koristajattöömeest) ja linnapoe koosseisus 12 töökohta (juhataja, 2 vanemmüüjat, 8 müüjat ja
laotöötaja).
Mõõdik
Tallinna turgude sihtgrupp Tallinna elanike arvust

Arvnäitajad
Turgude välilettide väljarentimine
Tallinna turgudel läbiviidavate laatade ja kontsertide arv

Ühik
%

2016
70

2017
73

2018
75

Ühik
%
tk

2016

2017

2018

86
15

90
15

86
19

3.9.3 Saunateenuse korraldamine
3.9.3.1

Saunateenuse korraldamine (Raua Saun)

363 803

Raua Saun on Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatav asutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse 11. septembri 2013 määrusega nr 154 kinnitatud põhimääruse alusel. Asutuse
põhiülesanneteks on avaliku saunateenuse osutamine ja pesemisvõimaluse pakkumine; ilu- ja
puhastusteenuste ning muude saunateenuse osutamisega kaasnevate teenuste osutamise
korraldamine. Saun on 50-kohaline, millest 20 kohta naistele ja 30 meestele, lisaks on
6 tunnisauna. Raua Saun asub Raua tn 23.
3.9.3.2

Saunateenuse korraldamine (Lasnamäe Saun)

242 406

Lasnamäe Saun on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatav asutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse 26. novembri 2014 määrusega nr 72 kinnitatud põhimääruse alusel. Asutuse
põhiülesanneteks on avaliku saunateenuse osutamine ja pesemisvõimaluse pakkumine; ilu- ja
puhastusteenuste ning muude saunateenuse osutamisega kaasnevate teenuste osutamise
korraldamine. Saun on 60-kohaline, millest 30 kohta naistele ja 30 meestele. Lasnamäe Saun
asub Pae tn 19.
3.9.3.3

Saunateenuse korraldamine (Nõmme linnaosa)

128 000

Eelarvepositsioon hõlmab endas avaliku saunateenuse osutamist ja pesemisvõimaluse
pakkumist. Saun on 60-kohaline, millest 30 kohta naistele ja 30 meestele. Saun asub Valdeku
tn 15 sauna- ja spordikompleksis.
Eelarvepositsioon kajastab sauna- ja spordikompleksi töötajate tööjõukulusid ja
majandamiskulusid. Saunateenuse osutamiseks on Nõmme Linnaosa Valitsuses
koosseisuvälisena planeeritud kokku 6,6 töökohta.

3.9.4 Äriruumide majandamine
3.9.4.1

Toetus Tallinna Linnahalli AS-ile
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480 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnale kuuluva Tallinna Linnahalli hooldamine ja säilimise
tagamine. Vahendid on ette nähtud tegevustoetusena Tallinna Linnahalli hooldavale Tallinna
Linnahalli ASile.
3.9.4.2

Äriruumide majandamine

KOKKU, sh
• Haabersti
• Kesklinn
• Kristiine
• Lasnamäe
• Mustamäe
• Nõmme
• Pirita
• Põhja-Tallinn

1 142 960
1 142 960
115 000
420 000
4 000
82 680
78 600
94 080
24 600
324 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnale kuuluvate äriruumide majandamine ja üüritulu
teenimine. Vahendid on ette nähtud Linnavaraameti ja linnaosavalitsuste valitsemisel olevate
äriruumide majandamiskuludeks.
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3.10 Linnatransport
LINNATRANSPORT

Ühistransport

Liinivedu

Liikluskorraldus

Liikluskorraldusvahendid
ja teekattemärgistus

Piletimajandus

Parkimiskorraldus

Tasuline parkimine

Linnatranspordi valdkonna tooted ja tootegrupid.

Linnatranspordi valdkonna põhieesmärk on Tallinna linna ja tema tagamaa hästi arendatud ja
terviklik ühistransport ning hästikorraldatud liiklus ja parkimine. Linnatranspordi valdkonda
kuulub ühistransporditeenuste osutamine linna valitseva mõju all oleva ettevõtte Tallinna
Linnatranspordi AS ja erafirma OÜ MRP Linna Liinid poolt, ühistranspordi sõidupiletite
müümine ning liikluse ja parkimise korraldamine.
Linnatranspordi valdkonna olulisemad arengueesmärgid 2018. aastal on:
• Ühistranspordi liiniveo korraldamine, ühistranspordiliinide ja sõidugraafikute
optimeerimine;
• Ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamine ning elanike elu- ja äritegevuse vajadustega
vastavusse viimine;
• Piletimüügisüsteemi edasiarendamine ja veoettevõtetele piletimüügi vahendusteenuse
osutamine;
• Parkimiskorralduse edendamine, Pargi ja Reisi süsteemi edendamine, parkimistasu
maksmise kontrollimine, viivistasu määramine, viivistasu sissenõudmine ja vaiete
lahendamine ning parkimistasu haldamise toimingute teostamine;
• Liikluskorraldusvahendite korrasoleku tagamine, uute liikluskorraldusvahendite
paigaldamine, teekattemärgistuse uuendamine, liikluse videojälgimissüsteemi ja
ilmastikuolude seire süsteemi korrasoleku tagamine;
• Meretranspordi arendamine, laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn kulude osaline katmine;
• Ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimise, rajamise, korrashoiu ja kasutamise
korraldamine ning ühissõidukitele soodusliiklusolude loomine;
• Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustatuse ja korrashoiu kontrollimine;
• Taksonduse korraldus, takso- ja tegevuslubade väljastamine;
• Ühistransporti käsitletavate uuringute ja projektide tellimine.
2018. aasta tegevussuundadeks on:
• Tallinlastele ja linna külalistele kvaliteetse ühistransporditeenuse pakkumine;
• Tänavate joonimine-markeerimine, ülekäiguradade tähistamine;
• Parkimise korraldamine ja parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu
määramine, viivistasu sissenõudmine ja vaiete menetlemine ning parkimistasu
haldamise toimingute teostamine, parkimiskontrolli tulemuslikkuse ja ökonoomsuse
suurendamine;
172

•
•

•
•

Linnatranspordi innovatiivsuse tagamiseks välisrahastusega projektide elluviimine ja
Tallinna kaasamine uutesse projektidesse;
Ühistranspordi parema toimimise huvides koostöös vedajatega ühissõidukite liinitöö
korraldamiseks vajalike infosüsteemide (pileti, ühistranspordi prioriteedi ja juhtimise,
sõitjate
loenduse
ja
info
jm
süsteemid)
haldamine
ning
kommunikatsioonitehnoloogiliste seadmete andmebaasi loomine;
Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustatuse ja korrashoiu kontrollimine;
Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil opereerimise korraldamine.

Linnatranspordi valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Transpordiameti
haldusalas.

3.10.1 Ühistransport
3.10.1.1

Toode: liinivedu

68 079 000

Toote üldeesmärk
Tagada sõitjate ühistranspordiga teenindamisel konkurentsivõimeline alternatiiv
sõiduautoliiklusele. Säilitada ühistranspordi reiside 30%-line osakaal kõikidest reisidest.
Tegevuse kirjeldus
Toode hõlmab:
• liinivedu Tallinna Linnatranspordi AS trammide, trollibusside ja autobussidega;
• liinivedu MRP Linna Liinid AS autobussidega;
• Tallinna linna piires tallinlastele sõidusoodustuse võimaldamine AS Eesti Liinirongid
tsoonirongides 31. detsembrini 2018;
• ühistranspordiliinide ümbersõidud ja asendamine;
• ühistranspordiga teenindamise parandamine.
2015. aastast loetakse ühistranspordi piletitulu üksnes ühistranspordi teenuse osutajate
Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja Osaühingu MRP Linna Liinid tuluks. Kuna piletitulu
enam linna tuludes ei kajastu, on 2018. aastal ühistranspordi liiniveo kuludes kajastatud ainult
veoettevõtetele piletituluga katmata kulude katteks linnaeelarvest antav dotatsioon.
Mõõdik
Liiniläbisõit
Sõitjate (sõitude) arv

Arvnäitajad
Autobusside keskmine vanus
Trollibusside keskmine vanus
Trammide keskmine vanus

3.10.1.2

Toode: piletimajandus

Ühik
tuh km
mln tk

2016
32 071
142

2017
32 424
144

2018
33 425
144

Ühik
aasta
aasta
aasta

2016
8,4
13,2
22,7

2017

2018
8,9
12,8
24,3

7,9
11,8
23,7

1 276 000

Toote üldeesmärk
Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi integreeritud piletisüsteemi haldamine, piletitulu
kogumine ning operatiivse analüütilise info saamine sõitjatele paremate sõiduvõimaluste
pakkumiseks.
Tegevuse kirjeldus
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Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis kontaktivabade kaartide kasutamine piletitulu
kogumiseks ning mitmekülgsete andmete kogumine sõidunõudluse määramiseks, liinivõrgu
optimeerimiseks ja sõitjatele paremate sõiduvõimaluste pakkumiseks. Alates 2015. aastast
osutab Tallinna linn ühistranspordi teenuse osutajatele Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile
ja Osaühingule MRP Linna Liinid piletimüügi vahendusteenust, saades teenustasu, mille
suurus võrdub piletimüügi kuludega.
Mõõdik
Müüdud sõidupiletite arv, sh
elektroonilised
paberpiletid
Validaatorite arv

Arvnäitajad
Sõitjate (sõitude) arv

3.10.1.3

Ühik
tuh tk
tuh tk
tuh tk
tk

2016
2 179
1 513
666
2 436

2017
2 300
1 670
630
2 669

2018
2 300
1 670
630
2 700

Ühik
mln tk

2016
142

2017
144

2018
144

Liiniveo infosüsteemid

180 000

Arvestades ühistranspordi kulude optimeerimise vajadust on hädavajalik saada informatsiooni
ühissõidukite täituvuse kohta. Peamised kulud on seotud loendusseadmete hooldamisega ja
remondiga ning loendusandmete administreerimisega. Samuti on planeeritud kulutused
ühistranspordi info- ja prioriteedi- ning ühissõidukites sõitjate infosüsteemi hoolduseks,
liiklussageduse seiresüsteemi arenduseks, liikluskorraldusvahendite rikete registreerimise
infosüsteemi arenduseks, fooride juhtimise, seire ja kaughalduse infosüsteemi arenduseks,
liiklusega seotud infojagamise GIS-rakenduste arenduseks ning ühisliikluse seire ja
korralduse süsteemide (liikluse jälgimise kaamerasüsteem) arenduseks.

3.10.2 Liikluskorraldus
3.10.2.1
Toode: liikluskorraldusvahendid ja
teekattemärgistus

1 832 600

Toote üldeesmärk
Tagada häireteta, sujuv, efektiivne, keskkonda minimaalselt kahjustav ja turvaline liiklus.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on linnaliikluse operatiivne korraldamine liiklusmärkide, teemärgiste, fooride,
piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega; liikluskorralduse tehniliste vahendite tellimine;
nende paigalduse ja hoolduse korraldamine. Toode hõlmab järgmisi tegevusi:
• liikluskorraldusvahendite, sh liiklusmärkide, jalakäijate piirete, põrkpiirete ja künniste
korrasoleku tagamine;
• valgusfoorisüsteemide (fooride tööks vajaliku riist- ja tarkvara) ja
foorijuhtimiskeskuse töö tagamine;
• liikluse videojälgimissüsteemi ja ilmastikutingimuste seiresüsteemi korrasoleku
tagamine;
• liikluskorraldusvahendite
paigaldamine
ja
demontaaž,
sh
ajutiste
liikluskorraldusvahendite paigaldamine;
• teekatte markeerimistööde teostamine.
Ühik
tk

Mõõdik
Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv
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2016
37 060

2017
33 500

2018
34 000

Uuendatava teekattemärgistuse pindala

Arvnäitajad
Liikluskorraldusvahendite koguarv

m²

36 350

36 350

42 100

Ühik
tk

2016
37 060

2017
33 500

2018
34 000

3.10.3 Parkimiskorraldus
3.10.3.1

Toode: tasuline parkimine

1 392 700

Toote üldeesmärk
Avaliku tasulise parkimisala optimaalne kasutamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linna avaliku tasulise parkimise alal parkimise korraldamine, sh
parkimiskontroll. Toode hõlmab järgmisi tegevusi:
• parklate ja parklakohtade tähistamine;
• parklaseadmete paigaldus ja hooldus;
• parkimisalaste infotahvlite ülespanek;
• internetis parkimiskorra ja piletite müügikohtade kohta info avaldamine;
• parkimispiletite müügi korraldamine ja parkimistasu kogumine;
• parkimiskontrolli korraldamine, viivistasu otsuste vormistamine ja menetlemine.
Ühik
tk
tk
tk
tk
tk

Mõõdik
Parkimiskohtade arv, sh
Vanalinna tsoon
Südalinna tsoon
Kesklinna tsoon
P.s Pirita tsoon (ainult suvekuudel)

2016
5 800
650
500
4 650
200

2017
5 800
650
500
4 650
200

2018
5 800
650
500
4 650
200

3.10.4 Transpordiamet
3.10.4.1

Transpordiamet

1 559 854

Tallinna Transpordiamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 7. veebruari 2013 määrusega nr 9 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linnatranspordi, taksonduse ja linnaliikluse korraldamine;
liikluskorraldusalaste uuringute korraldamine; ühistranspordi infrastruktuuri ning linnale
kuuluvate raudtee- ja sadamarajatiste opereerimine; teede ja tänavate sulgemise maksu
haldamine; sõidukite parkimise korraldamine, parkimistasu maksmise kontrollimine,
viivistasu määramine ja viivistasu sissenõudmine. Amet asub Vabaduse väljak 10.
Eelarvepositsioon hõlmab ameti teenistujate tööjõukulusid ja majandamiskulusid ning
rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemakse. Kavandatud on 52 koosseisulist
teenistuskohta. 2018. aastal kasvab ameti koosseis 2 teenistuskoha võrra.

3.10.5 Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine
3.10.5.1

Viru keskuse autobussiterminal

563 800
325 800

Eelarvepositsiooni eesmärk on suurendada ühistranspordi kasutamise mugavust ja turvalisust.
Bussiterminal avatakse hommikul kell 05:00 ja suletakse õhtul kell 24:00. Bussiterminalis on
kuus maa-alust peatuskohta ja kolm reservpeatuskohta tänavatel. Terminali läbivad 14 erineva
liini autobussid, mis on ca 1/3 kesklinna läbivast ühistranspordiliiklusest. Tööpäeval väljub
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terminalist 650 reisi, tipptundidel 60 autobussi tunnis. Bussiterminal teenindab tööpäevas
ligikaudu 25 000 sõitjat. Bussiterminali ootesaal on varustatud 4 suure infotablooga. Nendel
kuvatakse autobusside reaalaja väljumiste info. Lisaks on kõikides peatustes täiendav
infotabloo. Bussiterminalis on avalik käimla, mis on avatud terminali lahtioleku aegadel.
Bussiterminalis on elektroonilised puutetundlike monitoridega infokioskid, kust leiab
informatsiooni terminali, ühissõidukite sõiduplaanide, ühistranspordi uudiste ning
piletihindade kohta. Infokiosk teenindab terminali külastajaid kolmes keeles: eesti, vene ja
inglise keeles. Samuti on terminalis võimalik osta e-pileteid ja ühiskaarte R-Kioskist.
Terminalis on tagatud korrashoid ning avalik kord. Bussi oodates on võimalik külastada
terminalis erinevaid kauplusi, juua kohvi, osta lilli, ajalehti või maiustusi, parandada jalatseid,
valmistada võtmeid ning kasutada internetikohviku teenuseid.
3.10.5.2

Ühistranspordi ootepaviljonide hooldus

192 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on suurendada ühistranspordi kasutamise mugavust. Kokku on
Tallinnas 1028 ühissõidukipeatust, milles asub 845 ootekoda, sh 550 eraomanikele kuuluvat
ootekoda. Transpordiameti hooldada on 238 ootepaviljoni. Tellitavateks töödeks on lõhutud
seinaklaaside või -plekkide vahetamine; puitkonstruktsioonide, katuste ja istepinkide remont
ning värvimine; graffiti eemaldamine; puhastus; jää- ja lumetõrje katustelt; infostendide
korrastamine ning muud tööd vastavalt vajadusele.
3.10.5.3

Ühistranspordi peatuste info

46 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on suurendada ühistranspordi kasutamise mugavust. Vahendid on
kavandatud ühistranspordipeatuste sõiduplaanide hoolduse ja vahetuse tööde teostamiseks,
uute sõiduplaanide aluste ostmiseks ning ühistranspordipeatustesse paigaldamiseks. Tallinna
ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliinide 905 peatust on varustatud ühissõidukite
sõiduplaanidega. Kaks suuremat sõiduplaanide vahetamist aastas ühistranspordi peatustes üle
terve Tallinna linna territooriumi toimub seoses ühistranspordi suvise sõidugraafikuga
01.06.2018 ja 01.09.2018. Aastas vahetatakse välja ka ca 150 hävinud sõiduplaanide alust.

3.10.6 Muud linnatranspordi kulud
3.10.6.1

Liinivedu laevaga

156 758
154 128

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada suvekuudel regulaarne laevaliiklus Tallinn-Aegna liinil.
2018. aastal planeeritakse teostada 208 reisi. Eelarvepositsioon hõlmab kõiki kulutusi, mis
tehakse seoses liiniveoga liinil Tallinn-Aegna-Tallinn. Laevaliini operaatorile makstav tasu
sisaldab lisaks reiside teostamise kuludele ka laeva hoiutasu navigatsiooniperioodi välisel
ajal.
3.10.6.2

Sadamate haldus

2 630

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada suvekuudel regulaarne laevaliiklus Tallinn-Aegna liinil.
Laevaliikluse tagamiseks on vaja teha kulutusi sadamas, kust laev väljub. Vahendid on ette
nähtud Linnahalli juures asuva sadamakai hoolduskuludeks.

3.10.7 Ühistranspordi uuringud ja projektid
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61 000

3.10.7.1

Liikluskorralduse uuringud

15 000

Liikluskorralduse uuringute läbiviimise eesmärk on anda liikluskorralduslike meetmete
rakendamiseks vajalikku informatsiooni. Vahendid on ette nähtud liikluskorralduse uuringute
läbiviimiseks. 2018. aastal on kavas tellida kolm uuringut, sh iga-aastane Tallinna
Tehnikaülikooli rakendusuuring liiklusvoogude muutumise kohta ning Tallinna liiklusmudel,
mis kajastab ajakohaseid ja tuleviku liiklusvoogusid ning mis hädavajalik liikluse
planeerimisel ja korraldamisel.
3.10.7.2

Projekt "Liinivõrgu optimeerimine"

36 000

Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud teadus- ja arendustöö lepingu „Tallinna
ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine“ esimese etapina valmis
2015. aastal Tallinna ühistranspordisüsteemi kasutatavuse analüüs. Samuti oli kavandatud
modelleerimiseks vajalike alusandmete kogumine ning uute lähiperspektiivi liinimuudatuste
väljatöötamine. Selleks, et hinnata tegelikku või potentsiaalset nõudlust erinevate
liikumisseoste kohta, on vajalikud andmed inimeste tegeliku töö- ja elukoha ning teiste
külgetõmbefookuste vahel. Kuna elanike liikumisnõudluse hindamiseks vajalike alusandmete
saamine inimeste tegeliku töö- ja elukoha vahel riiklikest registritest on osutunud planeeritust
keerulisemaks ja aeganõudvamaks, on uuringu läbiviimine viibinud. Uuringut on kavandatud
jätkata 2018. aastal.
3.10.7.3

Muud uuringud ja projektid

10 000

Vastavalt ühistranspordiseadusele korraldab omavalitsusorgan oma haldusterritooriumil
elanike liiklemisvajaduse uuringuid, et selgitada välja nõudlus ühistransporditeenuse järele
ning eri liiki vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused. Uuringute tulemused on aluseks
ühistranspordi planeerimisele, teenindustaseme ja –kvaliteedi tõstmisele, sõiduplaanide
koostamisele, ühistranspordi teabelevi laiendamisele ja kokkuvõttes sõitjate rahulolu
suurendamisele.

3.10.8 Transpordialased välisrahastusega projektid
3.10.8.1
Välisrahastusega projekt "CREATE Liiklusummikute vähendamine Euroopas: transpordi
efektiivsuse edendamine" (ü)

25 000

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni
raamprogrammi Horisont 2020 projektis „CREATE – Liiklusummikute vähendamine
Euroopas: transpordi efektiivsuse edendamine”. Projekti viib ellu 17-liikmeline konsortsium,
mille koordinaator on University College London ning liikmeteks on peale Tallinna veel
BOKU Instituut Viinis, Eurocities, Transport for London, Berliin, Kopenhaagen, Bukarest,
Skopje jt. Projekti eesmärgiks on liiklusummikute olemuse ja põhjuste uurimine projektis
osalevates linnades, kasutades uusimaid andmehõive tehnoloogiaid, et pakkuda
transpordispetsialistidele ja strateegiakujundajatele selget visiooni, mil määral on igas linnas
võimalik kindlustada tõhusat, tulemuslikku ja jätkusuutlikku liikuvust. Projekti Tallinna osa
maksumus on 125 000 €, millest 100% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.06.2015 – 31.05.2018.
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Välisrahastusega projekt "NSB CoRe – Läänemere-Balti
3.10.8.2
transpordikoridor kui regiooni ühendaja" (ü)

62 500

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise
koostöö programmi projektis „NSB CoRe – Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni
ühendaja”. Projekti viib ellu 16-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Uusimaa Liit
(Soome) ning liikmeteks on peale Tallinna veel Helsingi, Kaunas, Berliini liidumaa jt.
Projekti eesmärgiks on töötada välja ühine Kesk-Läänemere regiooni kaupade ja reisijate
transpordi visioon ning lahendada Tallinna linnasisesed pudelikaelad inimeste liikuvuse
parendamisel eri transpordiliikide vahel (rong, lennuk, laev) ja välja töötada lahendused
kaupade liikuvuse parendamiseks. Projekt toetab Rail Balticu projekti alast teavitust
ärisektorile ja avalikkusele, et leida potentsiaalseid kasutajaid. Projekti eelarves on ette nähtud
vahendid linnale üliolulise Lennujaama-Vanasadama trammiliini eskiisprojekti koostamiseks
ja erinevate liikuvusuuringute läbiviimiseks. Projekti Tallinna osa maksumus on 170 000 €,
millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.05.2016 – 30.04.2019.
3.10.8.3

Välisrahastusega projekt "FLOW" (ü)

4 200

Tallinna linn osaleb kasusaajana Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni
raamprogrammi Horisont 2020 projektis „FLOW”. Projektis osaleb 6 partnerlinna: Budapest,
Dublin, Gdynia, Lissabon, München ja Sofia. Projekti koordinaatoriks on Saksamaal Kölnis
asuv uuringute ja konsultatsioonide firma Rupprecht Consult. Projekti teises faasis kutsuti
konkursi korras projektis osalema 9 vahetuslinna ja 30 järgivat linna. Tallinn valiti üheks
9 vahetuslinnast. Projekti eesmärgiks on asetada jalgsikäimine ja jalgrattaga sõitmine
võrdsetele alustele mootorsõidukitega liikumisviisidele. Selle saavutamiseks arendatakse
metoodikat jalgsi ja jalgrattaga liikuvuse meetmete tõhususe hindamiseks, mis aitavad
vähendada liiklusummikuid linnades. Projekti Tallinna osa maksumus on 9 000 €, millest
100% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.05.2015 – 30.04.2018.
Välisrahastusega projekt "Freigth Tails – linnade
3.10.8.4
kauba- ja raskeveokite liikumise logistika" (ü)

8 911

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu piirkondadevahelise koostöö programmi
URBACT III projektis „Freigth Tails – linnade kauba- ja raskeveokite liikumise logistika”.
Projekti eestvedajaks on Londonis asuv Westminster’i linna nõukogu ja linnad, kes projektist
osa võtavad on Maastricht, Parma, Suceava, Brüssel, Gdynia, La Rochelle, Split, Tallinn ja
Umea. Projekti eesmärgiks on erinevate linnade raskeveokitega seotud probleemide
lahendamine. Koostatakse kohalik tegevusplaan, mis Tallinna puhul tähendab seda, et viiakse
läbi raskeveokite uuring, mis on üheks lähtealuseks Tallinna ja tema lähivaldade säästva
linnaliikuvuse kava koostamisel. Projekti Tallinna osa maksumus on 53 606 €, millest 85%
kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.05.2016 – 30.04.2018.
3.10.8.5
Välisrahastusega projekt "FinEst Link –
Soome-Eesti Transpordiühendus" (ü)

50 500

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi projektis „FinEst Link – Soome-Eesti Transpordiühendus”. Projekti juhtpartner on
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Uusimaa Liit (Soome) ning lihtpartnerid Helsingi linn, Soome Transpordi Agentuur, Eesti
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Harju Maavalitsus ja Tallinna linn. Projekti
eesmärgiks on suurendada Helsingi-Tallinna transpordiühenduse potentsiaali TEN-T
Põhjamere–Balti põhivõrgu koridoris. Projekti käigus viiakse läbi Tallinna-Helsingi vahelise
püsiühenduse (tunneli) tasuvusuuring. Projekt selgitab välja ka tunneli ehitamise tehnilised
võimalused. Lisaks analüüsitakse ja töötatakse välja tunneli ehitamise rahastamismudelid ning
juhtimisstruktuur. Projekti Tallinna osa maksumus on 161 500 €, millest 85% kaetakse
välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.09.2016 – 31.08.2018.
3.10.8.6
Välisrahastusega projekt
"FinEstSmartMobility – Helsingi Läänesadama Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse
parandamine nutikate lahenduste abil" (ü)

100 000

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi projektis „FinEstSmartMobility – Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama
vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil”. Projekti viib ellu 6-liikmeline
konsortsium, mille juhtpartner on Helsingi linn ning liikmeteks on peale Tallinna veel Eesti
Maanteeamet, Vantaa linn, Forum Virium Helsinki ja IKT-Demokeskus. Projekti eesmärgiks
on parandada Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise reisijate ja kaubaveo
liikluse sujuvust ning mõjutada kahe linna vahelist liikuvuse planeerimist. Projekti
tulemusena optimeeritakse reisijate, ühistranspordi, sõidukite ja raskeveokite saabumist ja
lahkumist sadamatest. Lisaks viiakse projekti käigus läbi erinevaid liiklusuuringuid ning
töötatakse välja Tallinna ja lähipiirkonna liikuvuskava (SUMP), mida võrreldakse ka Helsingi
regiooni liikuvuskavaga. Projekti Tallinna osa maksumus on 440 000 €, millest 85% kaetakse
välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.09.2016 – 31.08.2019.
3.10.8.7
Välisrahastusega projekt „ETICKETING – Eesti ja Soome elektrooniliste
piletisüsteemide ristkasutuse loomine“ (ü)

440 000

Tallinna linn osaleb juhtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi projektis „E-TICKETING – Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide
ristkasutuse loomine“. Projekti lihtpartneriteks on Helsingi linn (HSL – Helsinkin Seudun
Liikenne) ja Tartu linn. Projekti eesmärgiks on Tallinna ja Helsingi linnapeade kohtumisel
heakskiidu saanud Tallinna-Helsingi omavahel integreeritud ühistranspordi piletisüsteemi
loomine. Süsteemi toimimise eelduseks on online piletisüsteem, mis Tallinnas juba viies aasta
toimib, kuid mida Helsingis alles planeeritakse. Projekti on kaasatud ka Tartu linn, kus on
rakendatud Tallinnaga analoogne piletimüügisüsteem ning kaalutakse võimalust kaasata mõni
laevafirma (nt LindaLine) ja bussifirma (nt GoBus), et tekiks võimalus osta ühele kaardile
kogu reis. Projekti Tallinna osa maksumus on 960 000 €, millest 85% kaetakse välistoetuse
arvelt.
Projekti kestus on 01.01.2018–31.12.2019.
3.10.8.8
Välisrahastusega projekt „SOHJOA keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili
ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis" (ü)
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90 725

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise
koostöö programmi projektis „SOHJOA - keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili
ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis". Projekti juhtpartner on Helsinki Metropolia
University of Applied Sciences ning liikmeteks on peale Tallinna veel Tallinna
Tehnikaülikool, Forum Virium Helsinki, Finnish Transport Safety Agency, Helsinki Region
Transport, Gdanski linn jt. Projekti eesmärgiks on edendada ühistranspordi ahela osatähtsust
eriti
linnatranspordi
jaoks,
sealhulgas
automaatsete elektriliste väikebusside
kasutuselevõtmiseks, esimese/viimase miili reiside jaoks. Pilootprojektide kaudu toob projekt
kaasa teadmise ja pädevuse keskkonnasõbralike ja arukate autonoomsete
ühistranspordilahenduste korraldamiseks ning suuniste esitamiseks sellise teenuse
korraldamiseks vajaliku organisatsioonilise ülesehituse kohta. Projekti Tallinna osa
maksumus on 382 000 €, millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.10.2017–01.09.2020.
Välisrahastusega projekt „SUMBA –
3.10.8.9
jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere
linnades“ (ü)

140 000

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise
koostöö programmi projektis „SUMBA – jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne
Läänemere linnades“. Projekti viib ellu 12-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on
Hamburgi Altona linnaosa ning liikmeteks on peale Tallinna veel German Aerospace Center,
Balti Keskkonnafoorum (Eesti), Harju Maavalitsus (Eesti), Tartu Linn (Eesti), Riia
Linnavolikogu (Läti), Balti Kekkonnafoorum (Läti), Växjö Linn (Rootsi), Šiauliai Linn
(Leedu), Olsztyni Kohalik Omavalitsus (Poola), Earth and People Foundation (Poola).
Projekti eesmärgiks on näidata, et kuidas saab tõhusamalt muuta linna ja lähiümbruse
pendelrännet jätkusuutlikumaks ja mitmeliigilisemaks (intermodaalsemaks) 10 erinevas
pilootregioonis. Projekt keskendub peamiselt linnatranspordi planeerijate teadmiste ja oskuste
tõstmisele: kuidas hinnata, planeerida, parandada ja integreerida pendelrännet
transpordiplaneeringutesse ja poliitikatesse. Projekti Tallinna osa maksumus on 179 158 €,
millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.10.2017 – 31.09.2020.

3.10.9 Projekt „Koolibuss”
3.10.9.1

Projekt „Koolibuss”

46 900

Koolibussi eesmärgiks on vähendada autode poolt põhjustatavat liikluskoormust
magistraalteedel hommikusel tipptunnil ning muuta kooli jõudmine lapsele lapsevanemast
vähem sõltuvaks ja mugavamaks. Koolibussi projekt on suunatud Tallinna kesklinnas
paiknevate koolide alg-, põhi- ja gümnaasiumiklasside õpilastele. Projekti kehtivuse ajal on
sõit koolibussis tasuta õpilaspileti ettenäitamisel. Koolibussi teenusega on alaliselt kaetud
kolm suunda:
• Viimsi haigla – Balti jaam;
• Tammneeme – Balti jaam;
• Tiskre – Balti jaam.
Seoses Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi (TPG) renoveerimisega on alates 1. septembrist 2017
kuni 15. juunini 2018 avatud ajutine koolibussiliin TPG õpilaste vedamiseks asenduskooli
Mustamäe linnaosas E. Vilde tee 69.
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3.10.10
3.10.10.1

Projekt „Pargi ja Reisi”
Projekt „Pargi ja Reisi”

20 500

Projekti eesmärgiks on teha ühistranspordi kasutamine autoomanikele mugavamaks ning
seeläbi vähendada autode poolt tipptundidel põhjustatavat liikluskoormust kesklinnas.
Tallinnas on neli Pargi ja Reisi (P&R) parklat: Merivälja teel, Pärnu mnt-l, Paldiski mnt-l ja
Narva mnt-l. Projekti kulud sisaldavad kulutusi videojälgimissüsteemile P&R parklates ning
tõkkepuude ja elektroonilise P&R piletisüsteemi hooldusele. 2018. aastal lisandub juurde üks
uus P&R parkla Torupilli Selveri parklasse.
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3.11 Teed ja tänavad
TEED JA
TÄNAVAD

Teetööd

Teerajatiste
korrashoid

Tänavavalgustus

Teerajatiste
puhastamine

Tänavavalgustus

Teede ja tänavate valdkonna tooted ja tootegrupid

Teede ja tänavate valdkonna põhieesmärk on hooldatud, valgustatud ja väljaarendatud
tänavavõrgu ning väljaehitatud jalgrattateede võrgustiku tagamine. Tallinna linna tegevus
teede ja tänavate valdkonnas sisaldab teede ja tänavate jooksvat remonti ja puhastamist ning
tänavavalgustuse tagamist.
Teede ja tänavate valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Kommunaalameti
haldusalas.

3.11.1 Teetööd
3.11.1.1

Toode: teerajatiste korrashoid

8 518 330

Toote üldeesmärk
Tallinna linna teede, sildade, viaduktide, kõnniteede, truupide ning muude tee- ja
hüdrorajatiste säilitusremondi teostamine koos seisundi järelevalvega, et võimaldada ohutut
liiklemist Tallinna tänavatel.
Tegevuse kirjeldus
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on omavalitsusüksuse ülesandeks
korraldada linna teede ja tänavate korrashoidu. Teerajatiste korrashoiu toode on teekatte
üksikute defektide aastaringne likvideerimine, sh löökaukude remont asfaltbetooniga või
immutusmeetodil; pikivagude likvideerimine; väiksemate ebatasasuste mahafreesimine;
sademeveekraavituste, truupide ja rentslite puhastamine; teepeenarde ning kruusa- ja
killustikteede hööveldamine ja nende rajatiste seisundi aastaringne järelevalve. Toote
eesmärgi täitmine toimub vastavalt teeseaduse alusel kehtestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri määrustele, mis sätestavad teehoiu miinimumnõuded. Toote
kuludest toimub ka teerajatiste nõuetele mittevastavusest autojuhtidele põhjustatud varalise
kahju hüvitamine.
Mõõdik
Aastas remonditav teerajatiste pindala

Arvnäitajad
Teerajatiste pindala kokku
Aastas remonditav pinnaosa
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Ühik
tuh m²

2016
379

2017
334

2018
341

Ühik
tuh m²
%

2016
11 746
3,2

2017
11 715
2,9

2018
11 766
2,9

Aastas remonti vajav teerajatiste pindala
Aastas remonti vajav pinnaosa

3.11.1.2

tuh m²
%

352
3,0

351
3,0

Toode: teerajatiste puhastamine

353
3,0

14 294 345

Toote üldeesmärk
Õigusaktidega kehtestatud teede ja tänavate seisukorra tagamine.
Tegevuse kirjeldus
Teerajatiste puhastamise tootes on arvestatud aastaringse linna teede ja tänavate puhastuse
läbiviimisega lähtudes õigusaktidega kehtestatud normatiividest. Toode hõlmab alljärgnevaid
tegevusi:
• suvine teede (peamagistraalide, ühistranspordiga kaetud tänavate, kvartalisiseste teede
ja tänavate, kõnni- ja jalgrattateede, parklate, sildade, viaduktide) puhastus;
• prahi koristus (koos äraveo ja ladustamisega);
• talvine teede (peamagistraalide, ühistranspordiga kaetud tänavate, kvartalisiseste teede
ja tänavate, kõnni- ja jalgrattateede, parklate, sildade, viaduktide) puhastus;
• teede lumetõrje ja libedusetõrje, sh abrasiivmaterjaliga, ning abrasiivmaterjali koristus
ja äravedu;
• kõnniteede suvine puhastus koos prahi äraveoga ja kastmine;
• kõnniteede talvine puhastus ja libedusetõrje abrasiivmaterjaliga, abrasiivmaterjali
koristus ja äravedu;
• lume äravedu;
• teemaal asuva haljastuse hooldus;
• ühistranspordipeatuste korrashoid;
• teega ühel tasapinnal asuvate trammiteede puhastus.
Alates 2014. aastast on teemaal asuva haljastuse hooldus antud osaliselt Kommunaalameti
hallatavale asutusele Kadrioru Park, milleks nähakse ette 10 töökoha töötasu.
Ühik

Mõõdik
Teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud
nõuetele kalendriaasta keskmisena

Ühik
tuh m²
tuh m²
tuh m²
tuh m²

Arvnäitajad
Hooldamist vajavate teerajatiste pindala, sh
sõidu-, kõnni- ja jalgrattateed ning parklad
ühistranspordipeatused
teemaal asuv haljastus

3.11.1.3

%

Teeregister

2016

2017

2018

85

87

88

2016
14 930
10 661
82
4 187

2017
14 962
10 678
83
4 201

2018
15 367
11 033
83
4 251

66 500

Teeregistrisse kogutakse ja säilitatakse usaldusväärne teave Tallinna linna territooriumil
asuvate tänavate ja nende lisavarustuse kohta sõltumata nende omandivormist. Samuti
kogutakse ja säilitatakse kaeve- ja remonttööde ning munitsipaliseeritud maade andmeid.
tagatakse andmete ülekanne riiklikusse teeregistrisse ja linna veebipõhise teeregistri
puhverandmebaasi ning jooksvatele päringutele vastamine.
Teeregistri pidaja tellib programmi autorilt registri hooldus- ja arendusteenust.
3.11.1.4

Jalakäijate tunnelite hooldus
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102 000

Tunnelite hoolduse eesmärk on tagada tunnelite kasutajatele heakorrastatud ja meeldiv
tunnelikasutus, sisaldades igapäevast puhastust, prügikastide tühjendamist, väiksemaid
hooldusremonttöid, grafiti eemaldamist, öiseks ajaks sulgemist, tehnosüsteemide ja liftide
hooldust. Eelarvepositsiooni vahendite arvelt on hooldamisel Kaubamaja tunnel, Balti jaama
tunnel, Liivalaia tunnel, Tondiraba tunnel ja Järvevana tee autotunnel. Ülejäänud tunnelid:
Sõjakooli tunnel, Tondi tunnel, Mustakivi tunnel ning seoses Ülemiste liiklussõlme
valmimisega lisandunud Veerenni tunnel, Filtri tunnel, Renniotsa tunnel ja Juhkentali tunnel –
hooldatakse toote teerajatiste puhastamine vahendite arvelt.

3.11.2 Tänavavalgustus
3.11.2.1

Toode: tänavavalgustus

6 820 000

Toote üldeesmärk
Tagada tänavavalgustuse korrasolek.
Tegevuse kirjeldus
Toode hõlmab alljärgnevaid tegevusi:
• tänavavalgustuse töökorralduslike ülesannete täitmine (tänavavalgustuse tehnilise
andmebaasi hooldamine ja täiustamine, muudatuste fikseerimine, tehniliste tingimuste
ja projekteerimistingimuste väljastamine ning liikluskahjude menetlus);
• tänavavalgustuse ööpäevaringse valve- ja dispetšerteenistuse korraldamine;
• tänavavalgustuse hooldustööd (lampide vahetus ning valgustite, liinide,
postielementide ja tarvikute korrashoid);
• taastusremondi korras tehtavad tööd (amortiseerunud liinielementide, tarvikute,
valgustite remont ja vahetus ning liiklusavariide, huligaansuse, loodusõnnetuste ja
omavoliliste kaevetööde tagajärjel käidust väljalangenud tänavavalgustuse elementide
taastamine).
Toode sisaldab tänavavalgustuse tööks vajaliku elektri kulu.
Tallinna linna ja Elektrilevi OÜ vahel on sõlmitud käsundusleping nr JV-JUH-18/181
tähtajaga 01.02.2015–31.01.2020.
Mõõdik
Nõuetekohaste valgustite osakaal

Arvnäitajad
Valgustite arv
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Ühik
%

2016
99,5

2017
99,5

2018
99,5

Ühik
tk

2016
56 205

2017
56 674

2018
58 125

3.12 Heakord

HEAKORD

Haljastus

Haljastute hooldus

Kalmistud

Kalmistuteenused

Loomakaitse

Koerte ja kasside
registreerimine ning
hulkuvate koerte ja
kasside püüdmine

Jäätmemajandus

Taaskasutatavate ja
ohtlike jäätmete
käitlus

Korraldatud
jäätmevedu

Heakorra valdkonna tooted ja tootegrupid

Rannad ja puhkealad

Randade hooldus

Heakorra valdkonna põhieesmärk on hooldatud haljasalade ja linnametsade võrgustiku
loomine Tallinnas. Heakorra valdkonna tegevused toetavad Euroopa rohelise pealinna tiitli
saavutamise kriteeriumite täitmist.
2018. aasta tegevussuundadeks on linna ilme parandamine lillelahenduste kasutamise ning
korteriühistute hallatavate elamute fassaadide ja territooriumide korrastamise toetamise
kaudu. Suvel korraldatakse rahvusvaheline lillefestival. Jätkub linna parkide, randade ja
haljasalade korrastamine ning linna rohevõrgustiku arendamine. Tõhustatakse kalmistute
jäätmekäitlust vältimaks kalmistutele jäätmete kuhjumist. Tallinna Jäätmekeskus jätkab
korraldatud jäätmeveo teenuse pakkumist Lasnamäel, Nõmmel ja Põhja-Tallinnas ning
kavandab teenuse pakkumise laiendamist ka Haaberstisse, Kristiinesse ja Mustamäele.
Heakorra valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Keskkonnaameti,
Kommunaalameti ning linnaosa valitsuste haldusalades.

3.12.1 Haljastus
3.12.1.1

Toode: haljastute hooldus

3 553 608

Toote üldeesmärk
Tagada Tallinna haljastute heakord.
Tegevuse kirjeldus
Toode hõlmab alljärgnevaid tegevusi:
• Haljastuse registri pidamine ja arendamine.
• Haljasalade, parkmetsade, pargiteede ja muru heakorra- ja puhastustööd:
Prahi kokkukorjamine koos prügikastide tühjendamisega. Omavoliliste prügimägede
likvideerimine. Ühekordne kevadine haljasalade suurpuhastus ja sügisene lehtede
riisumine.
• Muru rajamine, hooldus ja taastamine:
Muru jooksev remont, umbrohutõrje, väetamine, kastmine, niitmine ja niidujärgse
rohu riisumine. Põõsasgruppide hooldus, kujundus- ja harvenduslõikus. Kuivanud ja
murtud okste lõikus. Põõsaste rohimine, õitsenud õisikute lõikus, väetamine,
kasvumulla juurdevedu ja laiali laotamine.
• Hekkide hooldus:
Hekilõikus, hekialuste rohimine, okste kokkukorjamine, hekkide kastmine, väetamine.
• Puude hooldus:
Võra harvenduslõikus, võrade regulaarne vormilõikus, murdunud ja kuivanud okste
lõikus, võra- ja juurevõsude lõikamine.
• Lillepeenarde hooldus:
Lillede istutamine, rohimine ja õitsenud õievarte lõikus, kasvumulla juurdevedu,
kastmine. Sügisene õitsenud lillede ülesvõtmine. Lillepeenarde katmine talveks
kuuseokste ja kasvuturbaga. Kevadine püsilillepeenarde vabastamine talvekattest,
kevadine puhastamine.
• Pargiteede hooldus:
Umbrohutõrje, teede servamine ja tasandamine, teeplaatide rohust puhastamine.
• Okas- ja lehtpuude istutamine.
• Prahi laadimine ja äravedu prügimäele, prügi ladustamine.
• Haljasaladel paiknevate rajatiste hulka kuuluvate konstruktsioonide, väikevormide,
seadmete ja objektide (pingid, mänguvahendid, tervisespordiseadmed, katusealused,
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•
•

skulptuurid, ruumiteosed, veebasseinid, tugimüürid, trepid, piirded, sillad jms)
hooldus ja korrashoid.
Purskkaevude ja tiikide hooldus.
Pargiehitiste (kõlakojad, lehtlad, muusikapaviljonid, pergolad, kaetud teed,
pargipingid, prügikastid) hooldus ja jooksev remont.

Toote täitjateks on Tallinna Keskkonnaamet, linnaosavalitsused ja Kommunaalameti hallatav
asutus Kadrioru Park, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 27. märtsi 2013 määrusega nr 22
kinnitatud põhimääruse alusel. Asutus asub A. Weizenbergi tn 26. Kadrioru Pargi
koosseisunimestikus on 2018. aastaks planeeritud 47 töökohta, sh 10 töökohta, mille kulu
kaetakse toote „teerajatiste puhastamine“ vahenditest. Kadrioru Park viib läbi ka Tallinna
lillefestivali. Täiendavad vahendid nähakse ette asutuse palgavahendite kasvuks kuni 5%
võrra (v.a asutuse juhataja) alates 1. jaanuarist 2018. Samuti nähakse ette vahendid
hooajatööliste tasustamiseks.
Mõõdik
Ametiasutuste hooldamisel olevate haljastute vastavus
õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta
keskmisena

Arvnäitajad
Ametiasutuste hooldamisel olevate haljastute pindala

Ühik

%
Ühik
tuh m²

2016

2017

2018

27

26

42

2016
37 658

2017
37 658

2018
37 658
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2018. aasta eelarve arvandmed täitjate lõikes
Eelarve

Kokku

Kulud kokku
sellest töötasu

3 553 608
460 815

Eelarveaasta eesmärk

Kokku

Ametiasutuse hooldamisel
olevate haljastute vastavus
õigusaktidega kehtestatud
nõuetele kalendriaasta
keskmisena (%)
Mõõdik
Ametiasutuse hooldamisel
olevate haljastute vastavus
õigusaktidega kehtestatud
nõuetele kalendriaasta
keskmisena (%)
Arvnäitajad
Ametiasutuse hooldamisel
olevate haljastute pindala
(tuh m²)

42
Kokku

42
Kokku

37 658

Keskkonnaamet
230 500

Kommunaalamet
1 122 758
431 005

Haabersti

Keskkonnaamet

Kommunaalamet

Haabersti

178 000
5980

100

100

23

Keskkonnaamet

Kommunaalamet

Haabersti

100
Keskkonnaamet
2 650

100
Kommunaalamet
922

23
Haabersti

5 941

Kesklinn
793 000
5 850
Kesklinn

100
Kesklinn

100
Kesklinn

780

Kristiine
93 750

Kristiine

30
Kristiine

30
Kristiine

940

Lasnamäe

Mustamäe

312 600
12 000

157 120

Lasnamäe

Mustamäe

25,7

31

Lasnamäe

Mustamäe

25,7

31

Lasnamäe

Mustamäe

7 063

1 978

Nõmme
142 500

Nõmme

Pirita
197 750

Pirita

43
Nõmme

Nõmme

8 579

PõhjaTallinn

18
Pirita

43

PõhjaTallinn
325 630
5 980

100
PõhjaTallinn

18
Pirita

6 045

100
PõhjaTallinn
2 760

3.12.1.2

Laste ja noorte lillepidu

330 000

Euroopa rohelise pealinna raamistikus on välja töötatud kontseptsioon „Rohelised tuiksooned“,
mille raames muudetakse linnas elurikkamaks 16 km seni muruga haljastatud ja osaliselt
haljastamata liiklussaari peamistel tuiksoontel Sõpruse puiesteel, Laagna teel, Paldiski
maanteel ja Pirita teel. 2016. aastal rajati ürituse raames Sõpruse pst liiklussaartele 3 464 m2
peenraid, kuhu istutati 3 970 pargiroosi, 420 põõsast ja 7 130 püsilille. Istutustöödel osales
600 õpilast. 2017. aastal jätkati projekti ja rajati uued istutusalad Laagna tee liiklussaarele.
Kulud on ette nähtud Sõpruse pst ja Laagna tee istutusala hoolduseks ning Laagna teele
täiendava muruala rajamiseks.
3.12.1.3

Haljastute hooldusremont

50 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linna haljastu hooldus vastavalt Tallinna Linnavolikogu
13. juuni 2013 määrusele nr 40 „Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-2025“. Paljudes
parkides ja haljasaladel on vajalik teostada väikesemahulisi remonttöid, millele siiamaani ei ole
tähelepanu pööratud. Õigeaegselt tegemata jäetud remonttööd suurendavad aasta aastalt
investeeringute vajadust parkide rekonstrueerimiseks. Kombineerides väikesemahulisi
remonttöid asendusistutuse raames tehtava haljastuse rajamisega, on võimalik väikeste
rahaliste vahenditega saavutada suur elukeskkonna kvaliteedi tõus. Haljastu kvaliteedi näitajad
on olulised Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemisel. Tekitades linnakodanikes positiivseid
emotsioone, sidustatakse nad paremini ümbritseva avaliku ruumiga ja suurendatakse seeläbi
omanikutunnet ning avaliku ruumi hoidmist.
3.12.1.4

Linnapõllumajandus

40 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on parandada Tallinna elanike heaolu ja luua isetegemise
võimalusi pakkuvat, rohelist uut moodi linnaruumi. Paljassaare hoiuala peamiseks väärtuseks
olev märgala kasvab kinni ja on muutumas mitmetele hoiuala kaitse-eesmärgiks olevatele
linnuliikidele ebasoodsaks. Mitmed ala maismaaosa kaitseväärtuslikud elupaigad vajavad
aktiivset sekkumist hoolduse näol (võsa eemaldamine, niitmine/karjatamine). Linnaloomade
kaasamisega on võimalik saavutada Paljassaare hoiuala märgala ja rannaniidu taastamine ning
nende hooldamine ja keskkonnahariduslikud tegevused. 2018. aastal on kavas jätkata
ettevalmistustegevustega (karjatara rajamine, pilliroo niitmine ja koristamine, võsaraie), mille
eesmärk on tuua veised Paljassaare rannakarjamaale. Teine linnapõllumajanduse võimalik
tegevussuund on linnaaedade rajamine.
Tallinna haridusasutuste
3.12.1.5
näidishaljastusprojekt

40 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on lasteaia „Nõmmekannike“ hooviala, kui lasteasutuste
näidishaljastuse juhtprojekti elluviimine. Enamik Tallinna lasteasutusi on rajatud nõukogude
ajal. Nende asutuste ümbruse haljastus vajab uudset lahendust, mis vastaks tänapäeva
lasteasutuste nõuetele ning võimaldaks seal viibijatel aktiivselt ja harivalt aega veeta. Vajalik
on näidishaljastuse juhtprojekti elluviimine, et teistel lasteasutustel oleks võimalik selle järgi
juhinduda. Vajalikud tegevused eesmärgi saavutamiseks on projektlahenduste koostamine ja
elluviimine.
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3.12.2 Kalmistud
3.12.2.1

Toode: kalmistuteenused

1 581 990

Toote üldeesmärk
Tagada Tallinna haldusterritooriumil olevatel kalmistutel matuseteenuse ja muude
kalmistuteenuste osutamine ning aastaringne kalmistute korrashoid.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on matuseteenuse ja muude kalmistuteenuste osutamine elanikkonnale, Tallinna
kalmistute aastaringne korrashoid, kalmistutel asuvate kultuuri- ja muinsuskaitse objektide
hooldamine ja nende säilimise tagamine, jäätmekäitluse korraldamine, veevarustussüsteemide
ja kaevude korrashoid ning kalmistutel paiknevate hoonete ja rajatiste hooldus. Toote
koosseisus pakutakse ka väikeloomade kremeerimise teenust.
Toodet täidab Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Kalmistud, kes tegutseb
Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 määrusega nr 14 kinnitatud põhimääruse alusel.
Tallinna Kalmistud aadress on Pärnamäe tee 36. Tallinna Kalmistute koosseisunimestikus on
2018. aastaks planeeritud 55 töökohta. Täiendavad vahendid nähakse ette asutuse
palgavahendite kasvuks kuni 5% võrra alates 1. jaanuarist 2018. Samuti nähakse ette
vahendid hooajatööliste tasustamiseks.
Mõõdik
Matuste arv
Kalmistute territooriumi pindala
Matmiseks kasutatav pindala

Arvnäitajad
Kalmistute arv

Ühik
tk
ha
ha

2016
4 119
342,4
302,6

2017
4 500
342,4
302,6

2018
4 500
342,4
302,6

Ühik
tk

2016

2017

2018

7

7

7

3.12.3 Loomakaitse
3.12.3.1

Toode: loomakaitse

333 700

Toote üldeesmärk
Registreerida kõik Tallinna lemmikloomad. Vähendada hulkuvate ja kodutute loomade arvu
Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linnas asuvate koerte ja kasside registreerimine ning koerte ja
kasside püüdmise, hoidmise, omanikule tagastamise või uuele omanikule üleandmise
korraldamine Tallinna linnas.
Mõõdik
Püütud ja hoitud koerad
Püütud ja hoitud kassid

Arvnäitajad
Kiibistatud ja registreeritud koerad
Kiibistatud ja registreeritud kassid
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Ühik
tk
tk

2016
394
2 229

2017
500
2 000

2018
400
2 000

Ühik
tk
tk

2016
2 091
2 898

2017
2 200
2 600

2018
2 200
3 000

3.12.4 Jäätmemajandus
3.12.4.1

Toode: korraldatud jäätmevedu

4 921 360

Toote üldeesmärk
Korraldatud jäätmeveoteenuse osutamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote eesmärk on Tallinna linna poolt korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine.
Jäätmeseaduse § 66 lg 2 kohaselt korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma
haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende
sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise
ja veo. Linn on senini korraldanud jäätmeveokonkursid vedajate leidmiseks ja andnud
vedajale ainuõiguse oma piirkonnas teenuse osutamiseks. 7. jaanuarini 2015 kehtinud
jäätmeseaduse § 66 lg 11 kohaselt võis jäätmeveo korraldada selliselt, et jäätmeid vedava
ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu maksjaks on kohaliku omavalitsuse üksus. Sellisel
juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning nendega arveldamise kohustus
kohaliku omavalitsuse üksusel. 2013. aasta 1. märtsist alustas Tallinna linn jäätmeseaduse
§ 66 lg 11 kohast korraldatud jäätmevedu kahes Põhja-Tallinna piirkonnas. 2015. aasta
1. novembrist laiendati tegevust Kesklinna piirkonda (v.a Vanalinn), mis 2017. aastal läks
tagasi vabaturule. 2016. aasta 1. novembrist osutatakse teenust Lasnamäe kahes piirkonnas.
2017. aastal lisandus üks Lasnamäe ja Nõmme piirkond. Jäätmeseaduse § 66 lg 11 kohast
korraldatud jäätmevedu jätkatakse nimetatud sätte alusel korraldatud riigihangete alusel
sõlmitud lepingute lõpptähtpäevani. 2018. aastal kavandatakse teenuse pakkumise laiendamist
Haaberstisse, Kristiinesse ja Mustamäele.
Toote täitjaks alates 1. jaanuarist 2014 on Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna
Jäätmekeskus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 määrusega nr 112
kinnitatud põhimääruse alusel. Tallinna Jäätmekeskuse postiaadress on Harju tn 13,
tööruumid asuvad Sadama tn 17. Tallinna Jäätmekeskusesse on 2018. aastaks kavandatud
17 töökohta.
Mõõdik
Sõlmitud jäätmeveo lepingute arv
Jäätmevaldajate arv kinnistupõhiselt

Arvnäitajad
Teenindatavate piirkondade arv
Kinnistute arv katastri andmetel
Veetavate jäätmete kogus

3.12.4.2

Ühik
tk
tk

2016
7 200
10 500

2017
11 500
14 000

2018
26 700
32 681

Ühik
tk
tk
t

2016

2017

2018

6
3 217
40 318

6
7 910
58 128

10
11 978
87 192

Toode: taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitlus

258 700

Toote üldeesmärk
Jäätmehoolduse arendamine ning ohtlike jäätmete kogumise korraldamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Euroopa Liidu ja Eesti nõudeid ning jäätmeteket arvestava otstarbeka ja
keskkonnahoidliku jäätmekäitluse korraldamine. Eesmärgiks seatakse üleminek jäätmete
sorteerimisele tekkekohtades ning taaskasutuse suurendamine. Toode hõlmab jäätmekäitluse
kavandamist, jäätmeveo korraldamist, jäätmete liigiti kogumise korraldamist, sh
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liigitikogumise süsteemide väljaarendamist, elanikelt ohtlike jäätmete kogumist, elanike
jäätmealase teadlikkuse suurendamist ja käitumise kujundamist, tagasiside saamist avaliku
arvamuse küsitluste korraldamise kaudu, jäätmevaldajate registri pidamist ning
jäätmejaamade opereerimise korraldamist.
Toote juurutamine võimaldab:
• vähendada looduse reostamist ning säästa loodusressursse;
• suurendada elanike võimalusi jäätmete liigiti kogumiseks ja ära andmiseks;
• vähendada jäätmete keskkonnaohtlikkust;
• parandada elanike teadlikkust ja motivatsiooni jäätmehoolduses;
• korraldada jäätmehooldust tänapäevastest nõuetest lähtudes ja elanikele võimalikult
mugavalt.
Mõõdik
Jäätmejaamade arv
Ohtlike jäätmete kogumispunktide arv
Kogumisreidide kestus

Arvnäitajad
Jäätmejaamade vajalik arv
Ohtlike jäätmete kogumiskonteinerite vajalik arv
Kogumisreidide vajalik kestus

3.12.4.3

Ühik
tk
tk
h

2016

Ühik
tk
tk
h

2016

2017

6
10
34,5

2018
5
4
69

2017
8
16
32

Pääsküla prügila monitooring

7
4
69
2018

8
16
32

9
16
32

105 400

Pääsküla prügila monitooringu eesmärk on tagada prügila sulgemisjärgne keskkonnaseire,
järelhooldus ja valve. 2006. aastal toimus Pääsküla prügila lõplik katmine, prügimäge
ümbritseva teenindustee ehitus ning nõrgvee, pinnavee ja prügilagaasi kogumissüsteemi
ehitus. Vastavalt keskkonnaministri 29. aprilli 2004 määrusele nr 38 “Prügila rajamise,
kasutamise ja sulgemise nõuded” tuleb teha prügila järelhoolduse nõuetele vastavat seiret ja
vajalikke töid negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks.

3.12.5 Rannad ja puhkealad
3.12.5.1

Randade hooldus (linnaosad)

KOKKU, sh
• Haabersti
• Kesklinn
• Pirita
• Põhja-Tallinn

234 700
234 700
35 000
19 000
95 700
85 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada Tallinna randade heakord. Eelarvepositsioon hõlmab
Tallinna linna supel- ja puhkerandade heakorra tagamist, liiva- ja suplusala puhastust ning
jooksvat hooldust (sh mehhanismidega koristus ja liiva sõelumine), rannainventari ja
väikevormide ohutuse kontrolli, hooldust ja jooksvat remonti. Samuti on ette nähtud Pirita ja
Stroomi randadesse paigaldatud sanitaarkonteinerite rendi- ja hoolduskulud.

3.12.6 Toetus korteriühistutele

792 500
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3.12.6.1
Toetus korteriühistutele õuealade
heakorrastamiseks (ü)

502 500

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös õuealade heakorrastamiseks. Toetuse
üldeesmärk on suurendada linna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti kohaliku
aktiivsuse suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu. Tallinna
Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 78 „Projekti "Hoovid korda" raames hoove
korrastavate korteriühistute toetamise kord“ alusel toetatavate tööde hulka kuuluvad õuealal
asuvate teede ja korterelamute esiste kõnniteede rajamine ning remont; parkimisplatside,
prügimajade rajamine; õueala sadevete probleemide lahendamine; haljasalade ja
kõrghaljastuse rajamine; mängu- või spordiväljakute ning puhkealade rajamine;
tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamine ning hoovi inventari paigaldamine või
korrastamine. 2018. aastaks on planeeritud rahuldada ca 100 korteriühistu taotlused hoovide
heakorrastamiseks.
3.12.6.2
Toetus korteriühistutele fassaadide
korrastamiseks (ü)

250 000

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös korterelamute fassaadide korrastamiseks.
Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 8 „Projekti "Fassaadid korda" raames
korterelamuid energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute toetamise kord“ alusel antava
toetuse peaeesmärk on toetada korteriühistuid korterelamute parendamisel ja
rekonstrueerimisel, et suurendada Tallinna linnas asuvate korterelamute energiatõhusust.
Toetuse alameesmärgid on:
• parandada korterelamute sisekliimat ja/või vähendada energiakulusid;
• parandada korterelamute välisilmet;
• säilitada miljööväärtuslikule hoonestusalale jäävaid, väärtusliku üksikobjektina
määratletud, kultuurimälestiseks tunnistatud või muinsuskaitsealal asuvaid
korterelamuid;
• toetada korteriühistute omaalgatust ja suurendada korteriühistu liikmete koostöötahet;
• parandada korteriühistu liikmete elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust.
2018. aastaks on planeeritud rahuldada ca 15 korteriühistu taotlused fassaadide
korrastamiseks.
3.12.6.3

Supergraafilised seinapildid korterelamutele

40 000

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös korterelamute fassaadide korrastamiseks.
Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2016 määruse nr 8 „Projekti "Fassaadid korda" raames
korterelamuid energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute toetamise kord“ alusel antava
toetuse eesmärk on ilmestada hoonete seinu supergraafikaga (seinamaaling).
Tallinna Kommunaalametile anti 2015. aastal ülesanne rajada 2016. aastal korterelamutega
linnaosades 5-6 hoonele supergraafilised seinapildid fassaadide kaunistamiseks. Projekti
eesmärgiks on panustada linnaruumi rikastamisse ja professionaalse tänavakunsti arengusse.
Idee kiideti heaks Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjonis 21. aprillil 2015 ning
03. novembril 2015 toimunud koosolekul. Eesti Kujundusgraafikute Liit on
26. veebruaril 2016 esitanud omapoolsed ettepanekud seinapiltide rajamiseks vajaliku
konkursi tingimuste ja kavandite koostamise osas ning samuti omapoolsed soovitused
seinapiltide rajamiseks sobivate ilmastikutingimuste kohta. Nimetatud ettepanekuid
arvestades viiakse läbi hoone fassaadidele rajatavate supergraafiliste seinapiltide avatud
ideekonkurss ning võidutööd realiseeritakse eelarveliste vahendite piires.
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3.12.7 Muud heakorrakulud
3.12.7.1

Aegna saare Loodusmaja haldamine

31 500

2008. aastal valmis Aegna saare Loodusmaja, mida kasutatakse erinevate kollektiivsete ürituste
(koolituste, nõupidamiste jm) korraldamiseks suvehooajal. Talvel on ühenduse pidamine
Aegna saarega raskendatud muutlike ilmastikuolude tõttu, mistõttu talviste ürituste
korraldamist ei planeerita. Loodusmaja teenindamise ja valve korraldamiseks on ette nähtud
ühe töötaja (komandandi) aastaringne kohalolek saarel.
3.12.7.2

Lillefestivali korraldamine

185 600

Lillekujunduskunsti propageerimiseks ja heade lillekujundustraditsioonide taasloomiseks
korraldab Tallinna linn 2018. aastal Tornide väljaku pargis juba üheksandat korda
rahvusvahelise aiakunstifestivali „Tallinna lillefestival“. Festivalist on kujunenud iga-aastane
traditsiooniline suurüritus, mis toob Tallinna aiandus- ja lillehuvilisi nii Eestist kui ka mujalt
maailmast. Pärast iluaedade rajamist on kõik teosed kogu festivali toimumise aja jooksul
avatud vaatamiseks linnakodanikele ja külalistele. Festivali ajal on avatud ka lillefestivali
infopunkt. Hinnanguliselt külastab festivali ala Tornide väljaku pargis 400 000 – 500 000
linlast ja linna külalist.
3.12.7.3

Dokumentaalfilm "Kadriorg"

66 000

Kadrioru pargi 300. aastapäevaks on kavas parki tutvustava dokumentaalfilmi valmistamine.
Dokumentaalfilmi ettevalmistamist alustati 2017. aastal. 2018. aastal sõlmib Kadrioru Park
dokumentaalfilmi ettevalmistamiseks ja tootmiseks hinnapakkumuste alusel lepingu. Kadrioru
pargi loomise lugu on olnud ka inimese ja looduse suhte lugu. Park on alati looming, milles
osalevad nii selle autorid kui ka külastajad. Park on meile tähtis kui maailma ideaalpilt kandes
samal ajal kindlat kultuuri, stiili ja ajastut ning tihti ka loova kunstniku originaalset
vaatenurka. Käsikirja autor on Jaak Lõhmus, produtsent Mati Sepping. Dokumentaalfilmi
esilinastus on planeeritud septembris 2018.
3.12.7.4
Muud heakorrakulud (Kommunaalameti
haldusala)

399 700

Eelarvepositsiooni eesmärk on teostada välisinventari ja kommunaalrajatiste (v.a inventar ja
rajatised, mis kuuluvad toodete ja teiste eelarvepositsioonide koosseisu) paigaldust, hooldust
ja jooksvat remonti. Vahendid on ette nähtud Harju tn ja Nõmme teisaldatavate jääväljakute
tegevuskuludeks, Toompea WC ja ajutiste välikäimlate hoolduskuludeks, elektroonilise
lukustussüsteemiga jalgrattaparklate teenuse osutamiseks, Aegna sadama kail asuva
meremärgi toimimise tagamiseks, samuti heakorra valdkonnaga seotud konkursside,
ekspertiiside ja õigusabi kuludeks.
3.12.7.5
Muud heakorrakulud (Keskkonnaameti
haldusala)

431 900

Eelarvepositsiooni eesmärk on teostada välisinventari ja kommunaalrajatiste (v.a inventar ja
rajatised, mis kuuluvad toodete ja teiste eelarvepositsioonide koosseisu) paigaldust, hooldust
ja jooksvat remonti. Vahendid on ette nähtud lastemänguväljakute elementide hoolduseks ja
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liiva vahetuseks, koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hoolduseks, linnale kuuluvatelt
ehitistelt grafiti eemaldamiseks ning heakorrakuu ürituste korraldamiseks.
3.12.7.6

Muud heakorrakulud (linnaosad)

KOKKU, sh
• Haabersti
• Kesklinn
• Kristiine
• Lasnamäe
• Mustamäe
• Nõmme
• Pirita
• Põhja-Tallinn

616 555
41 000
170 000
46 100
64 900
94 955
82 100
35 000
82 500

Eelarvepositsiooni eesmärk on teostada välisinventari ja kommunaalrajatiste (v.a inventar ja
rajatised, mis kuuluvad toote haljastute hooldus ja eelarvepositsiooni randade hooldus
koosseisu) paigaldust, hooldust ja jooksvat remonti; korraldada peremehetute rajatiste
hooldust ning omavoliliste ehitiste ja varemete likvideerimist; teostada jõulukaunistuste,
tänavasiltide ja infoviitade paigaldamist; teostada tormikahjustuste likvideerimist ja muid
ühekordseid töid.

3.13 Tehnovõrgud
Tehnovõrkude valdkonna põhieesmärk on vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteedi tõstmine
ja linnaelanikele kättesaadavuse kindlustamine.
2018. aasta tegevussuundadeks on vee-ettevõtjatele sademevee puhastuse ning
tulekustutusvee ja tuletõrjehüdrantide hoolduse eest tasumine; üleujutuste ennetamiseks ning
sademevee käitluse optimeerimiseks skeemide ja uurimistööde koostamine Tallinna
ühisveevärgi
ja
–kanalisatsiooni
arendamise
kavast
tulenevate
lahkvoolsete
sademeveekanalisatsiooni süsteemide arendamiseks ning Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve
Sihtasutuse tegevuse toetamine. Keskkonnaameti haldusalas tegutsev Tallinna
Energiaagentuur on asutus, mille põhiülesanded on linna energiavaldkonna poliitika
väljatöötamine ja rakendamine ning inimeste teadlikkuse suurendamine säästva energia
temaatikas.
Tehnovõrkude valdkond hõlmab eelarvepositsioone Kommunaalameti ja Keskkonnaameti
haldusalades.

3.13.1 Vesi ja kanalisatsioon
3.13.1.1

5 205 880

Sademevee puhastus (a)

4 600 000

Vahendid on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 „Tallinna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 4 lg 2 alusel ühiskanalisatsiooni kaudu
avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnasevee
ärajuhtimise kuludeks vastavalt linna ja vee-ettevõtjate vahelistele halduslepingutele.
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3.13.1.2
Tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide
hoolduskulud

390 000

Vahendid on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 „Tallinna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 4 lg 2 alusel ühisveevärgil asuvatest
tuletõrjehüdrantidest kahjutule tõrjumiseks, teisteks päästetöödeks ja õppusteks kasutatava
vee eest tasumiseks vastavalt linna ja vee-ettevõtjate vahelistele halduslepingutele.
3.13.1.3
kava

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
64 000

Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõikele 2 peab kohalikul omavalitsusel
olema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava, mis koostatakse vähemalt
12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda
korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas
vähemalt 12 aastat. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021 on
kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määrusega nr 54. Vahendid on ette
nähtud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava uuendamiseks ning kavast
tulenevalt lahkvoolsete sademeveekanalisatsiooni süsteemide arendamiseks vajalike
üleujutuste ennetamise ja sademevee käitluse optimeerimise skeemide ja uurimistööde
koostamiseks.
Toetus Tallinna Vee-ettevõtjate
3.13.1.4
Järelevalve SA-le

151 880

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus on Tallinna linna poolt määramata ajaks
asutatud eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutuse eesmärkideks on Tallinna Linnavolikogu
poolt määratud vee-ettevõtjate tegevuse üle sõltumatu järelevalve teostamine ning hinnangute
ja soovituste koostamine. Vahendid on ette nähtud Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA
põhitegevuse toetamiseks.

3.13.2 Energeetika
3.13.2.1

Tallinna Energiaagentuur

184 585

Tallinna Energiaagentuur on Keskkonnaameti hallatav asutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määrusega nr 88 kinnitatud põhimääruse alusel. Tallinna
Energiaagentuur asub Paldiski mnt 48a. Energiaagentuuri põhiülesanded on linna
energiavaldkonna poliitika väljatöötamine ja rakendamine ning inimeste teadlikkuse
suurendamine säästva energia temaatikas. Energiaagentuuri põhitegevuseks on linna säästva
energiamajanduse planeerimine ja arendamine, linnapeade paktist tulenevate kohustuste
täitmise korraldamine ja koordineerimine koostöös linna asutustega, Tallinna Linnavolikogu
10. märtsi 2011 otsusega nr 27 vastu võetud „Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava
aastateks 2011-2021“ täitmise seire, uuringute korraldamine, tegevuskava kaasajastamine –
muutmine ja täiendamine, elanikkonna teadlikkuse suurendamine säästva energia valdkonnas
eesmärgiga kaitsta keskkonda ja loodust ning osalemine energiaagentuuride rahvusvahelises
võrgustikus.

196

Eelarvepositsioon hõlmab asutuse töötajate tööjõukulusid ja majandamiskulusid ning
Linnapeade Paktist tuleneva SECAP strateegia väljatöötamiseks. Tallinna Energiaagentuuri
koosseisunimestikus on 2018. aastaks planeeritud 3 töökohta.
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3.14 Muud kommunaalkulud
MUUD
KOMMUNAALKULUD

Spetsiifilised
matuseteenused

Omasteta surnute
matmine

Surnute transport

Muude kommunaalkulude valdkonna tooted ja tootegrupid

Muude kommunaalkulude valdkonna põhieesmärk on tagada Tallinna linna territooriumil
avalikus kohas leitud või omasteta surnute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt
suunatud asukohta ning omasteta ja tundmatute surnute matmine.
Muude kommunaalkulude valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone
Keskkonnaameti ja Kommunaalameti haldusalades.

3.14.1 Spetsiifilised matuseteenused
3.14.1.1

5 500

Toode: surnute transport

Toote üldeesmärk
Tagada omasteta või
haldusterritooriumil.

avalikus

kohas

leitud

4 200
surnute

vedamine

Tallinna

linna

Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linna territooriumil omasteta või avalikus kohas leitud surnute
vedamine sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta.
Mõõdik
Väljasõitude arv aastas

Arvnäitajad
Ühe väljasõidu maksumus

3.14.1.2

Ühik
tk

2016

Ühik
€

2016

2017
42

2018
50

2017
84

50
2018

84

Toode: omasteta surnute matmine

84

1 300

Toote üldeesmärk
Korraldada Tallinna linna territooriumil omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linna territooriumil omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.
Tallinna Keskkonnaamet kui matusekorraldaja võib taotleda matuse korraldamise kulude
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hüvitamiseks matusetoetust Riikliku matusetoetuse seaduses sätestatud korras. Riikliku
matusetoetuse arvel kaetud matmiskulud käesolevas linnaeelarve eelnõus otseselt ei kajastu.
Juhul kui riiklikku matusetoetust ei eraldata, kannab matmise kulud Tallinna Keskkonnaamet
linnaeelarvest.
Mõõdik
Matuste arv aastas

Arvnäitajad
Ühe tuhastamise maksumus
Ühe matuse maksumus

Ühik
tk

2016
0

2017
5

2018
5

Ühik
€
€

2016
250
100

2017
250
100

2018
250
100

3.14.2 Kommunaalamet
3.14.2.1
Kommunaalamet
1 734 500
Tallinna Kommunaalamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 37 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linna teede, tänavavalgustuse, sademevee kanalisatsiooni ja muude linna
avalikke teenuseid pakkuvate infrastruktuuriobjektide projekteerimise, ehituse, remondi,
käitluse ja hoolduse korraldamine; kaevetöölubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks või
sõiduks tasuliste erilubade ja muude ameti põhitegevusest tulenevate lubade andmine; tee- ja
tänavavalgustuse registri ning muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja
andmekogude pidamine. Amet asub aadressil Mündi tn 2.
Eelarvepositsioon hõlmab ameti teenistujate tööjõukulusid ning majandamiskulusid.
Kavandatud on 53 koosseisulist teenistuskohta. 2018. aastal suureneb ameti koosseis
1 teenistuskoha võrra.

3.14.3 Välisrahastusega projektid
3.14.3.1

Välisrahastusega projektide ettevalmistamise kulud

5 000

Tallinna linn on esitanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile transpordi
infrastruktuuri arendamise investeeringute kava koostamiseks ettepanekud projektide kohta,
mida linn soovib ellu viia EL struktuurivahenditest perioodil 2014-2020. Meetme
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames on kavandatud ellu viia Tallinna
linnapiirkonna liikuvuse projektid kergliiklusteede rajamiseks. Kulud on ette nähtud lisaks
kergliiklusteede projektidele teiste, perioodi 2014-2020 veel avanemata meetmetest
rahastatavate, projektide ettevalmistamiseks: teostatavus- ja tasuvusuuringute ning taotluste
koostamiseks.
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3.15 Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse valdkonna põhieesmärk on linnaruumi keskkonnaohutuse kindlustamine
ning laste ja noorte kaasamine keskkonnakaitselisse tegevusse. Nimetatud eesmärgi täitmist
tagab linn erinevate programmi- ja projektipõhiste meetmetega. Keskkonnakaitse valdkonnas
on endiselt aktuaalne Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamise kriteeriumite täitmiseks
vajalike tegevuste läbiviimine: Tallinna Linnavalitsuse 11.10.2017 korraldusega nr 1574-k
kiideti heaks Tallinna linna kandideerimine 2020. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile ja
kandideerimise taotlus. Viiakse läbi uuringuid ja seireid ning keskkonnahoiu ja
keskkonnakorralduse tegevusi, mis on suunatud linnakeskkonna seisundi parandamisele.
Keskkonnakaitse valdkond hõlmab eelarvepositsioone Keskkonnaameti haldusalas.

3.15.1 Keskkonnaamet
3.15.1.1

Keskkonnaamet

1 167 130

Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 69 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linna keskkonna ja looduse kaitsmine ning keskkonnaseire teostamine;
koerteregistri ja kalmistute registri pidamine; linna parkide ja kalmistute haljastus- ja
heakorratööde korraldamine ja koordineerimine; hulkuvate koerte ja kasside püüdmise,
hoidmise ja omanikule tagastamise või uuele omanikule üleandmise ning omanikuta looma
hukkamise korraldamine; surnuveo korraldamine sündmuskohalt kohtumeditsiinilisse
ekspertiisi; omasteta või tundmatu isiku matmise korraldamine; olmejäätmete kogumise ja
veo ning kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja jäätmekäitlejale
üleandmise korraldamine. Amet asub aadressil Harju tn 13.
Eelarvepositsioon hõlmab ameti teenistujate tööjõukulusid, majandamiskulusid ning
finantskulusid. Kavandatud on 37 koosseisulist teenistuskohta. 2018. aastal kasvab ameti
koosseis ühe teenistuskoha võrra.

3.15.2 Keskkonnaprogrammid
3.15.2.1

Keskkonnaprogrammid (ü)

235 000

Vahendid on ette nähtud järgmiste programmide teostamiseks:
• Keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusteks planeeritakse 117 500 €.
Looduskaitses jätkub keskkonnategevuskava kohane elustiku seire ning elurikkuse
tegevus- ja seirekava rakendamine. Jätkub linna territooriumil asuvate loodusobjektide
hoolde ja kaitse korraldamine, sh Paljassaare kaitsekorraldus- ja hooldustööd ning
karuputke tõrje.
Veekaitses jätkatakse Harku järve ning sademevee Tallinna lahte suunduvate
sademevee väljalaskude vee seiret. Samuti on kavandatud amortiseerunud
puurkaevude kaardistamine.
Välisõhu kaitse osas uuritakse Tallinna linna peamiste välisõhu kvaliteeti mõjutavate
saasteallikate emissiooni mõju välisõhu kvaliteedile. Linnakodanike kaebustest
tulenevalt planeeritakse välisõhu kvaliteedi ja mürataseme mõõtmisi.
• Keskkonnahariduse tegevusteks planeeritakse 32 000 €. Keskkonnahariduse raames
toimub Tallinna elanike erinevate ea- ning sihtgruppide keskkonnateadlikkuse
suurendamine
koolituste,
õppeprogrammide,
trükiste
publitseerimise
ja
mittetulundustegevuse toetamise kaudu. Jätkub loodusõppe korraldamine Aegna saare
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•

•

•

•

•

ja Tallinna Botaanikaaia loodusmajas, õppepäevade korraldamine ning kevadise
õuesõppe läbiviimise toetamine. Samuti toetatakse keskkonnahariduslikku
mittetulundustegevust linnas.
Keskkonnaalaseks teavitustööks planeeritakse 34 000 €. See hõlmab Keskkonnaameti
poolt korraldatavaid linnakodanikele suunatud üritusi, mille kaudu propageeritakse
säästlikke eluviise, keskkonna- ja loodushoidu. Seoses vajadusega juhtida rohkem
tähelepanu ühistranspordi kasutamisele ja erinevate siht- ja vanuserühmade laiema
kaasamisega keskkonnasõbralikku liikumisse korraldab Tallinn alates 2012. aastast
septembris „Keskkonnasõbraliku liikumise kuu”, mille jooksul propageeritakse linna
ühistranspordi kasutamist ja isikliku auto kasutamise vähendamist ning
keskkonnasõbralike liikumisviiside, nagu jalakäimine ja jalgrattasõit, väärtustamist.
Keskkonnahoidliku käitumise juurutamine Tallinna linna asutustes toimub läbi
ökotugitegevuste.
Pirita ja Pikakari randades keskkonnateadlikkuse edendamiseks vastavalt sinilipu
nõuetele planeeritakse 17 150 €. Eesmärk on Tallinna linna kahe supel- ja puhkeranna
heakorra tagamine, parandades supelrandadel osutatavate teenuste kvaliteeti ja kaasates
randade külastajaid keskkonnateadlikkuse suurendamisega seotud tegevustesse. Sellega
luuakse eeldused Pirita ja Pikakari randade sinilipu nõuetele (32 kriteeriumi) vastavusse
viimiseks ja sinilipu taotluse esitamiseks 2018. aasta kohta. Planeeritud on
keskkonnahariduse ja informatsiooniga seotud kriteeriumite täitmiseks suunatud
tegevused, sh vähemalt 5 keskkonnaharidusliku ürituse korraldamine, vajalike
infotahvlite, trükiste jms ettevalmistamine ja uuendamine ning toetuse eraldamine Eesti
Looduskaitse Seltsi tegevusele sinilipu taotluste vahendamiseks (aasta osalustasu ja
tasud sinilippude väljastamise ja valmistamise eest).
Keskkonnaalasele välissuhtlusele planeeritakse 3 550 €. Suurendatakse koostööd
Harjumaa kohalike omavalitsustega, eriti Tallinna naaberomavalitsustega. Linna
rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks on prioriteetne teha koostööd
Helsingi ja Peterburiga. Strateegiliselt oluline on arendada välissuhteid Euroopa Liidu
riikide pealinnadega, samuti Venemaa, Hiina ja USA sõpruslinnadega. Tallinna
Keskkonnaamet jätkab osalemist Euroopa linnade ühenduses EUROCITIES ja teistes
kahe- ning mitmepoolsetes koostööüritustes.
Toetusteks mittetulundustegevusele keskkonnavaldkonnas planeeritakse 15 000 €.
Koostöö keskkonnavaldkonna mittetulundusühingutega kaasab laiema üldsuse
keskkonnategevusse ja loodushoidu. Taotlusvoor korraldatakse üks kord aastas
kevadel.
Trükistele planeeritakse 15 800 €. Ülevaate Tallinna Keskkonnaameti tegevustest saab
iga aasta ilmuvast aastaraamatust. Teabematerjalidest vajab kordustrükki vene keelne
infovoldik „Aegna saar“. Loodushariduslikest materjalidest vajab eestindamist,
kujundamist, trükki ja jaotust Tallinna haridusasutustele, keskkonnahariduskeskustele
ning koostööpartneritele 2014. aastal soome keeles avaldatud trükis „Merenranta
kutsuu“.
3.15.2.2
Toetus Mittetulundusühingule
Keskkonnateenused

9 600

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on toetuse eraldamine linna konsolideerimisgruppi kuuluva
Mittetulundusühingu Keskkonnateenused raamatupidamisteenuse kulude katteks.
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3.15.3 Välisrahastusega projektid
3.15.3.1
(ü)

Välisrahastusega projekt "Energia teekaardid - R4E"
6 722

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni
raamprogrammi Horisont 2020 välisprojektis „Energia teekaardid – R4E”. Projekti Tallinna
eelarve summa on 99 333 €, millest välistoetus moodustab 100%. Projekti eesmärk on luua
uut tüüpi energiastrateegia – nn Energia teekaart. Projekt toetab uue energiasäästudirektiivi
2012/27/EL rakendamist. Projekti teine eesmärk on suurendada avaliku sektori võimekust
plaanida ja rakendada säästva energia poliitikat ja meetmeid. Projekti raames arendavad
partnerid koostöös uut tüüpi energiastrateegiat, luues kaheksale partnerlinnale visioonid ja
tegevuskavad, kaasates ka kohalikke sidusrühmi, nagu elanikud ja partnerid
uurimisrühmadest ja tööstusest.
Projekti kestus on 01.03.2015 – 28.02.2018.
3.15.3.2
Välisrahastusega projekt „BLASTIC – plastijäätmete
teekond Läänemerre” (ü)

15 891

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi välisprojektis „BLASTIC – plastijäätmete teekond Läänemerre”. Projekti Tallinna
eelarve summa on 50 780 €, millest välistoetus moodustab 85%. Projekti eesmärk on
mereprügi (eelkõige plastijäätmete) vältimine ja vähendamine. Projekti käigus uuritakse,
kuidas linnaaladel tekkinud plastijäätmed Läänemerre satuvad ning mereprahiks saavad –
selgitatakse välja võimalikud prahiallikad, kuidas praht maismaalt merre liigub ning kuhu see
lõpuks jõuab. Kogutud andmete põhjal koostatakse koostöös läänemereäärsete
omavalitsustega tegevuskavad ja meetmed, mis aitavad vältida ja vähendada prahi sattumist
maismaalt merre.
Projekti kestus on 01.01.2016 – 31.12.2018.
Välisrahastusega projekt "NATTOURS –
3.15.3.3
jätkusuutlikud loodusrajad linnades kasutades uusi IT lahendusi"
(ü)

156 361

Tallinna linn osaleb juhtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi välisprojektis "NATTOURS – jätkusuutlikud loodusrajad linnades kasutades uusi
IT lahendusi". Projekti Tallinna eelarve summa on 380 046 €, millest välistoetus moodustab
85%. Projekti eesmärk on Tallinna looduspärandi objektide suurem väärtustamine kohalike
elanike ja turistide seas ning uute jätkusuutlike loodusturismi atraktsioonide loomine, sh IT
lahendused ja tooted, mida saavad kasutada nii kohalikud kui väliskülalised ning lisaks saab
neid kasutada keskkonnahariduses. Projekti eesmärgiks on ka edendada loodusturismi
Tallinna ja Helsingi linnade vahel.
Projekti kestus on 01.03.2016 – 31.10.2018.
3.15.3.4
Välisrahastusega projekt "INTHERWASTE –
piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine
Euroopa kultuuripärandiga linnades" (ü)
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66 881

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu INTERREG Euroopa regioonidevahelise
koostöö programmi välisprojektis „INTHERWASTE – piirkondadevaheline jäätmemajanduse
keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades“. Projekti Tallinna eelarve
summa on 199 445 €, millest välistoetus moodustab 85%. Projekti eesmärgiks on
kultuuripärandiga linnade efektiivse ja jätkusuutliku jäätmemajanduse teemal kogemuste
vahetamise, poliitikate õppimise, pädevuse suurendamise ja tegevuskava loomise abil
panustada Tallinna vanalinna jäätmekäitluse tõhustamisse ja kaasajastamisse. Projekti käigus
teostatavaks hinnatud ning esile tõstetud lahendusi ja poliitikaid saab üle kanda ka teistesse
linnaosadesse. Projekti väljundiks on ka Tallinna jäätmekava ajakohastamine vanalinna
jäätmeveopiirkonna osas.
Projekti kestus on 01.04.2016 – 31.03.2021.
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3.16 Linnaplaneerimine
Linnaplaneerimise valdkonna peamiseks eesmärgiks on inimkeskse linna kujundamine läbi
tasakaalustatud linnaplaneerimise.
Linnaplaneerimise peamisteks arengusuundadeks 2018. aastal on jätkata Tallinna mereääre
arendamisega ning järk-järgulise muutmisega kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks
aastaringses aktiivses kasutuses olevaks linnaruumiks; kesklinna tihendamine; eluruumide
valiku mitmekesistamine; avaliku ruumi osakaalu suurendamine linnas ja olemasoleva
avaliku ruumi kvaliteedi oluline tõstmine. Erinevate arhitektuuriliste ja kunstiobjektide
rajamiseks Tallinnasse on kavas korraldada ideekonkursse.
Linnaplaneerimise valdkond hõlmab eelarvepositsioone Linnaplaneerimise Ameti haldusalas.

3.16.1 Linnaplaneerimise Amet

3 117 000

Linnaplaneerimise Amet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 36 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linna arengu, planeerimise ja infrastruktuuri ühtse strateegia
väljatöötamine; linna arengusuundade väljatöötamiseks vajalike planeeringute koostamise
korraldamine ja nende rakendamise kontroll planeerimistegevuses; geodeetiliste,
kartograafiliste, topograafiliste ja maamõõdutööde ning nende tehniliste projektide tellimine,
lähteülesannete väljastamine, ekspertiisi korraldamine, linna haljastuse, kujunduselementide
ja infosüsteemide korrastamine ning nende säästva arengu planeerimine, planeerimis-,
projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine ning piiriettepanekute tegemine ehitiste
teenindamiseks vajaliku maa määramisel; ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtu
korraldamine; miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine,
säilitamise ja kaitse ning järelevalve korraldamine. Linnaplaneerimise Amet asub aadressil
Vabaduse väljak 7.
Eelarvepositsioon hõlmab Linnaplaneerimise Ameti teenistujate tööjõukulusid ja
majandamiskulusid. Kavandatud on 108 koosseisulist teenistuskohta. 2018. aastal kasvab
ameti koosseis 7 teenistuskoha võrra.

3.16.2 Geomaatika
3.16.2.1

447 400

Geodeetilised ja maakorralduslikud tööd

93 200

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on ehitusmõõdistamise, katastrimõõdistamise, krundi
mõõdistamise ja põhivõrgu tööd ning saadud andmete avalikuks ja kasutatavaks tegemine.
Riiklikult on kavandatud uuele kõrgussüsteemile üleminek, mis eeldab ümberarvutusi
geodeetilises võrgus ning ka sellest lähtuvates andmestikes ja andmekogudes. Viiakse läbi
tööd kõrgusvõrgu üleminekuks seniselt Balti süsteemilt uuele Euroopa ühtsele süsteemile ehk
Amsterdami kõrgusele.
Lisaks on planeeritud geodeetiliste mõõdistustööde registri ehk Geoveebi ja Tallinna
maainfosüsteemi hooldus ning iga-aastased väiksemad arendused.
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3.16.2.2

Geoinfosüsteemid ja kartograafilised tööd

354 200

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on muuta linna juhtimisel tehtavad otsused kvaliteetsemaks ja
põhjendatumaks, linnavalitsuse töö kiiremaks ja efektiivsemaks ning võimaldada
linnakodanikel ja muudel huvitatud isikutel kogutud ruumiandmetest saada informatsiooni
parema elukvaliteedi tagamiseks, samuti parandada koostööd ja ühtlustada Tallinna
ruumiandmete registri andmestruktuuri tehnovõrkude osas koostöös kohalike
võrguettevõtetega, lihtsustamaks ja tõhustamaks kahepoolset andmevahetust ja andmete
kaasaegsena hoidmist.
Geoinfosüsteemide abil kogutakse, hoitakse, analüüsitakse, esitletakse ja väljastatakse
ruumiandmeid. Ruumiandmed on andmed, millel on ruumis fikseeriv asukoht, mis võib olla
ajas muutuv. Ruumiandmed on katastriüksused, liiklusmärgid, liiklusloendusandmed, mis on
fikseeritud asukohaga, reklaamitahvlid, tehnovõrgud, tänavalõigud, ühistranspordivahendi
paiknemine ruumis antud ajahetkel jne. Andmete asukoht määratakse näiteks koordinaatide,
aadresside, aadressivahemike, postiindeksite, kirjelduste, samuti ruumiliste objektide
topoloogiliste suhete järgi. Hinnanguliselt võib 80% kohalikus omavalitsuses kogutavatest
andmetest klassifitseerida ruumiandmete hulka.
Põhilised geoinfosüsteemid, mida peetakse, majutatakse ja arendatakse on Tallinna
planeeringute register (TPR), Tallinna ruumiandmete register (TAR) ning Tallinna vanalinna
3D mudeli keskkond.

3.16.3 Planeeringud

420 000

Üld- ja teemaplaneeringud ning
3.16.3.1
arhitektuurikonkursid

382 000

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on üld- ja teemaplaneeringute tulemusena üld- ja
teemaplaneeringute kohta otsuse tegemine ning üld- ja teemaplaneeringute kehtestamisega ja
ehitusmääruste kinnitamisega piirkonna ruumilise arengu suundade, planeerimise ja ehitamise
üldiste põhimõtete ning reeglite määramine koos juriidilise aluse loomisega
detailplaneeringute menetlemiseks. 2018. aasta põhitegevuseks on Merevisiooni ja
Linnasüdame visiooni koostamise jätkamine. Toetakse linnaruumi arendusprojekte ja
sündmusi, nagu Tallinna Arhitektuuribiennaali korraldamine. Lisaks tellitakse ekspertiise
miljööväärtuslike hoonete kohta ning korraldatakse ruumilise planeerimise seminare ja
infopäevi. Korraldatakse ideekonkursse Tallinnasse erinevate arhitektuuriliste ja
kunstiobjektide rajamiseks, millest olulisemaid on Linnahalli avaliku ruumi
arhitektuurivõistlus ja Teatri väljaku arhitektuurivõistlus.
3.16.3.2

Detailplaneeringud

38 000

Eelarvepositsiooni
eesmärgiks
on
detailplaneeringute
detailplaneeringute kehtestamine ning detailplaneeringute
maakasutus- ja ehitustingimuste määramine.

menetlemise
tulemusena
kehtestamisega kruntidele

Detailplaneering on detailplaneeringu menetlemise lõpptulemusena valmiv dokument, mis
määrab teatud maa-alale maakasutus- ja ehitustingimused. Detailplaneering määrab kruntidele
ehitusõiguse. Prioriteediks on Tallinna mereääre areng ning selle järk-järguline muutmine
kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses kasutuses olevaks linnaruumiks.
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Tähtsamateks linna tellimusel koostatavateks detailplaneeringuteks on Nunne, Toompuiestee
ja Toompea vahelise rekreatsiooniala detailplaneering ja Pirita ranna-ala detailplaneering.

3.16.4 Välisrahastusega projektid
3.16.4.1
Välisrahastusega projekt "Läänemere linnade
uurimislabor (Baltic Urban Lab)" (ü)

88 387

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese
koostöö programmi välisprojektis „Läänemere linnade uurimislabor (Baltic Urban Lab)”.
Projekti Tallinna eelarve on 240 539 €, millest välistoetus moodustab 85%. Projekti eesmärk
on välja töötada kõiki osapooli (maaomanikud, arendajad, planeerijad, linnakodanikud)
hõlmav linnaplaneerimise alane koostöömudel ja ruumiline terviklahendus (struktuurplaan)
mahajäetud alade integreerimiseks linnaruumi. Projekti konsortsium koosneb 7 partnerist ning
neli Kesk-Läänemere regiooni linna (Tallinn, Riia, Turu ja Norrköping) osalevad projektis
piloodina ehk testivad uut koostöömudelit era-, ärisektori ja kogukonna vahel. Tallinna linna
prioriteet projekti esimeses etapis on välja töötada kaasaegne ja mugav kaasamist ja osalemist
võimaldav mobiiltelefoni rakendus (äpp), mis toetaks ja täiendaks juba uuendatud Tallinna
planeeringute registrit (TPR). Loodav äpp aitab paremini kaasata ja teavitada kodanikke
uutest arendustest, suurendades sellega planeerimise läbipaistvust. Teise etapina koostatakse
koos konsultantidega projekti ala linnaruumilise ja funktsionaalse visiooni nn struktuurplaan
ja selle etapilise elluviimise kava.
Projekti kestus on 01.10.2015 – 31.12.2018.
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3.17 Avalik kord
Avaliku korra valdkonna põhieesmärgid on hästitoimiv munitsipaalpolitsei ning riigi-,
munitsipaal- ja erastruktuuride koostöö turvalisuse tagamisel. Tegevused avaliku korra
valdkonnas on seotud munitsipaalpolitsei tegevusega, vetelpääste korraldamisega, Tallinna
abitelefoni 1345 töö korraldamisega ning turvalisuse projektide läbiviimisega.
Avaliku korra valdkonna olulisemaks arengueesmärgiks 2018. aastal on elukeskkonna
kvaliteedi tõstmine läbi erinevate linna õigusaktide järelvalve, samuti kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega linnale pandud täiendavate riigikaitseliste kohustuste täitmine. Eesmärgi
saavutamiseks nõuab arendamist nii munitsipaalpolitsei struktuur kui juriidiline baas ja
ametialased oskused.
2018. aasta tegevussuundadeks on patrullreidide korraldamine, väärtegude avastamine,
kaebuste vastuvõtmine ja registreerimine, vaatlusprotokollide koostamine, tunnistajatelt
ütluste võtmine, hoiatuste ja karistuste määramine.
Avaliku korra valdkond hõlmab eelarvepositsioone Linnakantselei, Munitsipaalpolitsei Ameti
ning Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalas.

3.17.1 Munitsipaalpolitsei Amet
3.17.1.1

Munitsipaalpolitsei Amet

3 027 270

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määrusega nr 32 kinnitatud põhimääruse alusel.
Ameti põhiülesanneteks on seaduste ja linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise
üle järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine; linna omandis või
valduses oleva vara valve; linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel
osalemine; väärteoasjade registri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja
andmekogude pidamine; ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas.
Seoses Tallinna ühistranspordis tallinlastele ja kõigile eesti õpilastele sõidusoodustuse
kehtestamisega on vähenenud piletikontrolli funktsiooni osatähtsus. Ameti olulisimaks
ülesandeks on muutunud parkimiskontrolli tõhustamine linnatänavatel, tagades sujuva liikluse
ja korrakohase parkimise. Samuti on prioriteediks kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusega linnale pandud täiendavate riigikaitseliste kohustuste täitmine. Ameti üheks
2018. aasta eesmärgiks on ka uue ametivormi kasutusele võtmine. Amet asub Paldiski
mnt 48a.
Eelarvepositsioon hõlmab Munitsipaalpolitsei Ameti teenistujate tööjõukulusid ja
majandamiskulusid. Kavandatud on 104 koosseisulist teenistuskohta.
3.17.1.2
Eraldised Häirekeskusele Tallinna abitelefoni 1345
töö korraldamiseks

187 608

Vahendid on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 otsuse nr 292 alusel
Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel sõlmitud halduslepingu täitmiseks. Ainsaks
2018. aasta Tallinna linna tellimusel täidetavaks ülesandeks on Tallinna abitelefoni 1345 töö
tagamine, kuna valdav osa halduslepingu kohaselt täidetavatest ülesannetest on pandud riigi
õigusaktide alusel riiklikele päästeasutustele. Abitelefon liigitab linnakodanike
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informatsiooni 34 valdkonnaks, nendest olulisemad teemad on transport, liikluskorraldus,
koristustööd, ühisveevärk, sotsiaal- ja tervishoid ning linnainfo.

3.17.2 Tuletõrje- ja päästetegevus
3.17.2.1

Vetelpääste avalikes supelrandades

230 625

Rannavalve teenuse osutamist korraldatakse 5 Tallinna üldkasutatavas rannas: Pirita,
Pelgurand/Stroomi, Harku, Kakumäe ja Pikakari. Teenuse eesmärgiks on ranna külastajate
turvalisuse tagamine suvehooajal 1. juunist – 31. augustini.

3.17.3 Eraldised Päästeliidule
3.17.3.1
Eraldised Päästeliidule vabatahtlike kaasamiseks
õnnetuste ennetamisel

7 000

Tallinna linna ja Päästeliidu vahel on sõlmitud koostöölepe, mille eesmärgiks on tugevdada
poolte koostööd vabatahtliku pääste ja vabatahtliku merepääste arenguks ning tagada
vabatahtlike päästjate ja vabatahtlike merepäästjate laiahaardelisem kaasamine Tallinnas.
Üheks prioriteediks on teha koostööd ennetustegevuste läbiviimisel, sealhulgas mahajäetud
hoonete kontrollimisel, surfajate tegevuste järelevalve teostamisel supelrandade akvatooriumi
läheduses ning rannikureostuse õppusel osalemisel. Kulud on ette nähtud Päästeliidu tegevuse
toetamiseks, sealhulgas mahajäetud hoonete kontrollreidide teostamiseks ning surfajate
järelevalve korraldamiseks Stroomi ja Kakumäe supelrandade akvatooriumi läheduses.

3.17.4 Kesklinna videovalve
3.17.4.1

Kesklinna videovalve (Linnakantselei)

59 260

Videovalve tagab avaliku korra kaitse ja heakorraeeskirjade pideva järelevalve kesklinna
piirkonnas. Linna videovalve süsteemi täiendatakse pidevalt kõigis linna rahvarohketes ja
probleemsetes kohtades. Õiguskorra seisundi näol on tegemist dünaamilise nähtusega, mis
muutub nii ajas kui ruumis. Igal aastal ilmnevad linnas mõned kohad või objektid, mis
vajavad kõrgendatud tähelepanu, tehnilisest aspektist
tagatakse järelevalve eeskätt
videovalvega. Selleks on teataval määral võimalik kasutada olemasolevaid kaameraid, kuid
vähemalt ühe uue kaamera hankimine on vältimatult vajalik.
Linnal on kehtiv valvekaamerate kasutusrendileping, millele lisanduvad igal aastal
videosüsteemi haldamisega seonduvad kulud.

3.17.5 Muud korrakaitse teenistused
3.17.5.1

Turvalisuse projektid (Linnakantselei)

60 000

Turvalisuse projektides on ette nähtud järgmised tegevused.
Toetus Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuurile 28 000 €.
Linnal on kehtiv koostöökokkulepe Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuriga, mille
alusel koostatakse iga-aastased rakenduskavad. Põhilised töösuunad on aastatega välja
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kujunenud ja nendeks on abipolitseinike tegevuse toetamine ning süüteoennetusprojektide
läbiviimine, rahastatud on samuti koolitusi ja võimekuse tõstmisele suunatud treeninguid.
Tavapäraselt on abipolitseinikud olnud alati kaasatud avaliku korra tagamisse linnas
toimuvatel üritustel, nagu näiteks Tallinna Vanalinna Päevad ja liiklusohutuse tagamise
kampaania kooliaasta algul. Kulud on planeeritud lähtuvalt viimaste aastate projektide arvust,
nende mahust ning prefektuuri praeguseks teadaolevatest plaanidest 2018. aastaks.
Mittetulundustegevuse toetuseks planeeritakse 2018. aastal 32 000 €.
Jätkatakse Tallinna linna poolt tegevuste toetamist, mis on seotud Tallinna linna territooriumil
korraldatavate ja linnaelanikele suunatud süüteoennetusega seonduvate projektide
läbiviimisega. Neist mahukaim on Reservpäästerühma projekt maksumusega kuni 18 000 €.
Aktiivset tegevust on viimasel kahel aastal üles näidanud mittetulundusühingud, mis
keskenduvad ohutuse tõstmise ranna-aladel ja linna akvatooriumil. Linna poolt toetatud
Vabatahtlik Merepäästeühing on lisaks koolitustele suutnud korraldada ka alalise valve
Tallinna sadama piirkonnas. Sobivate ja põhjendatud taotluste esitamisel on kavas toetada ka
noorte väärkäitumise ennetusprojekte ja liiklusturvalisuse tõstmisele suunatud tegevusi.
3.17.5.2

Linna asutuste turvalisuse tõstmine (Linnakantselei)

40 790

Linna asutuste turvalisuse suurendamiseks planeeritakse 2018. aastaks 40 790 €.
2018. aastal keskendutakse linnaasutuste turvalisuse tõstmise tehnilistele meetmetele, nagu
videosüsteemid, signalisatsioonid, tuletõkkeuksed jmt. Linnaosavalitsused on eelistanud
videovalvet lähtuvalt pakutavate lahenduste suhteliselt soodsast hinnast ja madalatest
ekspluatatsioonikuludest kui ka tehnika töökindlusest.
Jätkuvad kriisireguleerimismeeskonna koolitused ja treeningud. Tegemist on iga-aastaste
üritustega, mille läbiviimist näevad ette nii riigi kui linna õigusaktid.. Koolitamist vajab linna
asutuste personal. Tähtsamateks teemadeks on erinevates kriisiolukordades käitumine ja
ohtude ning kahjude vähendamise meetmed
3.17.5.3

Turvalisuse projektid (Kesklinn)

5 000

Eesmärgiks on avaliku korra parandamine ja turvalisuse tõstmine linnaosa territooriumil.
Projekti tegevused on Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt korraldatavate ürituste turvamine ja
vajadusel linnavara valve või turvameetmete kasutuselevõtmine ning linnaosa territooriumil
tegutsevate abipolitseinike motiveerimine.

209

3.18 Ettevõtluskeskkond

Ettevõtluskeskkonna tooted ja tootegrupid

Ettevõtluse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Ettevõtlusameti,
Kultuuriameti, Linnavaraameti ning linnaosavalitsuste haldusalades.

3.18.1 Ettevõtluse arendamine
3.18.1.1

Toode: väikeettevõtlus

190 950

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, ettevõtete konkurentsivõime
tõstmine ja tööhõive situatsiooni parandamine Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Toote raames toimub potentsiaalsete, alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamine ja
informatsiooni andmine, koolituskursuste korraldamine ning ettevõtlustegevuse toetamine ja
innovatsiooni edendamine. 2018. aastal planeeritakse läbi viia rohkem üritusi
innovatsiooniprogrammi raames ning suure huviliste arvu tõttu viiakse Tallinna
Innovatsioonipäev läbi senisest suuremamahulisena.
Majandamiskulud 182 950 € (sh 15 000 € kaetakse omatulude arvelt), sh
• koolitus- ja infoüritused, sh ettevõtja baaskoolitused,
teabepäevad, infoseminarid, Edukas I katsel, jt
• klastrite arendamine
• ettevõtlusalaste koostööprojektide toetamine
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20 000
8 000
40 250

(mittetulundustegevused), sh:
o koostöö ülikoolidega
8 000
o koostöö ettevõtjate ühendustega
10 000
o koostöö ettevõtluse tugiorganisatsioonidega
22 250
43 600
• innovatsiooniprogramm, sh:
o kontaktürituste korraldamine
8 600
o rahvusvaheliste teadmis- ja tehnoloogiasiirde
projektide kaasfinantseerimine
25 000
o innovatsioonikonkursid (Ajujaht, Mektory
ärimudelite konkurss jms)
10 000
50 000
• Tallinna Ettevõtluspäev
16 600
• Tallinna Innovatsioonipäev
1 000
• ettevõtja infopunkti raamatukogu täiendamine
• lähetused
3 500
Tööjõukulud 8 000 €, sellest töötasu 6 000 €, on kavandatud ajutiste lepinguliste töötajate
töötasudeks (projektipõhised tööd, lektoritasud jms).
Mõõdik
Alustavad ettevõtjad
Väikeettevõtted ja FIE-d

Arvnäitajad
Nõustatud äriplaanide arv
Koolitustel, teabepäevadel osalenud isikute arv

3.18.1.2

Ühik
in
in

2016
1 000
600

2017
1 000
600

2018
1 000
600

Ühik
tk
in

2016
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1 797

2017
200
1 000

2018
250
1 000

Toode: ettevõtluskeskkonna turundus

253 900

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna tuntuse suurendamine
ja positiivse maine kujundamine, ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtliku elustiili väärtustamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote raames toimub Tallinna ettevõtluskeskkonna ja investeerimisvõimaluste tutvustamine
messidel, ärivisiitidel ja seminaridel, ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna tutvustamine
kodulehe vahendusel, info- ja reklaammaterjalide ettevalmistamine, väljaandmine ja
levitamine, kontaktvõrgustiku arendamine nii Eesti siseselt kui ka väljaspool Eestit,
koostööpartnerite leidmine. Turundustegevus ettevõtlusteadlikkuse ja –aktiivsuse tõstmise
eesmärgil, ettevõtluse toetusmeetmete ja muu ettevõtjale suunatud info edastamine erinevates
meediakanalites, ettevõtja kuvandi kujundamine meedias.
Majandamiskulud 253 900 € (sh 23 000 € kaetakse omatulude arvelt), sh
• ettevõtjale ja investorile suunatud interneti kodulehe haldus
ja arendus (tõlked)
2 500
• trükiste ja infomaterjalide koostamine, kujundus
6 000
• trükiteenused
8 900
120 000
• turundusüritused ja messid, sh:
rahvusvahelised turundusüritused ja messid (nt
kinnisvaramess MIPIM 2018, Smart City Expo)
73 600
kohalikud turundusüritused (Tallinna Ettevõtluspäev,
Innovatsioonipäev)
31 400
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•
•
•
•
•

kohalikud messid (Inspiratsioonilabor, Võti Tulevikku)
muud turundustegevused (sh Tallinna turgude turundus)
lähetuskulud
kuulutuste avaldamine
atribuutika, meened, auhinnad jms
postikulu, kirjandus, jms
Ühik
korda/aastas

Mõõdik
Turundusüritustel (messid jm) osalemise arv

Ühik

Arvnäitajad
Tallinna ettevõtetele korraldatud kontaktürituste arv
Meediakajastuste arv

3.18.1.3

tk
tk

15 000
100 000
4 000
4 000
7 500
1 000

2016
11

2017
10

2018
10

2016

2017

2018

2
66

3
40

Toode: tööhõive tagamine

3
50

28 900

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on töötute rakendamine ajutistel heakorratöödel Tallinnas.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna tööhõive suurendamise programmiga seati linnale neli peamist eesmärki: uute
töökohtade loomine, töötute suurema konkurentsivõime ja ettevõtlusaktiivsuse saavutamine
ning töötuse ennetamine. Põhilised tegevussuunad on uute ettevõtete rajamise soodustamine
linna territooriumil, töökohtade loomine töötutele abitöödel rakendamise kaudu, töötutele
praktikavõimaluste kättesaadavuse parandamine, töötuse ennetamine linna aktiivsema rolli
kaudu kutsehariduse korralduses.
Tööjõukulud 28 900 €, sellest töötasu 21 730 €, on kavandatud töötute rakendamiseks
heakorratöödel.
Mõõdik
Heakorratöödel rakendatud töötute arv

Arvnäitajad
Registreeritud töötute arv Tallinnas

3.18.1.4

Toode: Kopli Arenduskeskus

Ühik
in

2016
127

2017
200

2018
200

Ühik
in

2016
6 850

2017
6 500

2018
7 500

69 100

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärk on kasutada tõhusamalt ja intensiivsemalt Tallinnas, Uus-Maleva tn 10/
Kopli tn 98 asuva Tallinna Kopli Ametikooli, Kopli ettevõtlusinkubaatori, Kopli
noortekeskuse ja Põhja Spordihoone ruume, seadmeid ja töötajaid.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Ettevõtlusamet töötab aasta alguses koostöös 4 institutsiooni esindajatega välja Kopli
Arenduskeskuse iga-aastase tegevuskava ja kostöövormid, mis tagavad noortekeskuse,
ametikooli, ettevõtlusinkubaatori ja spordikeskuse tegevuste täiendamise vastastikuste
kokkulepete alusel ning Kopli Arenduskeskuse kui piirkonna tõmbekeskuse lahtioleku
kogukonna erinevatele sihtrühmadele vähemalt 12 tundi ööpäevas viiel päeval nädalas.
Ettevõtlusamet koordineerib tegevuskava täitmist.
Tööjõukulud 8 000 €, sellest töötasu 5 980 €, on kavandatud ajutiste lepinguliste töötajate
töötasudeks (lektoritasu, treeningute juhendamise tasu, administratiivpersonal ürituste
läbiviimiseks jne).
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Majandamiskulud 61 100 €, sh
• infrastruktuuri arendamine
• toetavad tegevused (tõlked, toimetamine jms)
• atribuutika, meened, auhinnad jm
• tegevuste läbiviimine (koolitused, kursused, perepäevad,
infopäevad, spordiüritused jmt) ja tegevuste tutvustamine
infopäevadel, messidel ja teistel turundusüritustel
• tegevuste/ürituste turundus ja reklaam (tootmine ja
avaldamine)
Ühik
tundi/kuus

Mõõdik
Ruumide kasutamine

Ühik
tk

Arvnäitajad
Sihtgrupile korraldatud ürituste arv

1 000
1 000
2 000
39 100
18 000

2016
240

2017
240

2018
240

2016

2017

2018

20

20

20

3.18.2 Turismi arendamine
3.18.2.1

Toode: konverentsiturism

52 500

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna kui konverentsiturismi sihtkoha turundamine.
Tegevuse kirjeldus
Konverentsiturism on äriturismi sektor, mis hõlmab konverentse, seminare, messe, näitusi,
elamusturismi üritusi jms. Tallinna konverentsi- ja elamusturismi arendamise eesmärgiks on
kaasa aidata Tallinna rahvusvahelise tuntuse ja tunnustatuse saavutamisele Läänemereäärse ja
Euroopa konverentsiturismi sihtkohana, soodustada suurte rahvusvaheliste ürituste toimumist
Tallinnas, suurendada ärituristide arvu ning pikendada nende Tallinnas viibimise aega.
Oluline on tagada aktiivne turundustegevus Euroopa võtmeturgudel, kus asuvad
assotsiatsioonide ja korporatsioonide peakorterid (Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Inglismaa,
Rootsi, Soome, Venemaa, Poola). Tallinna kui konverentsi- ja elamusturismi sihtkohta
tutvustatakse rahvusvahelistel konverentsiturismi messidel ja workshopi’del, koostöös
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Konverentsibüroo ja erasektoriga korraldatakse
konverentsiprofessionaalidele ja ajakirjanikele fam-trip’e ja site-inspection’eid (reisid
Tallinnasse eesmärgiga tutvuda sihtkohaga siin pakutavate konkreetsete teenustega). Välja
antakse Tallinna konverentsivõimalusi tutvustavaid trükiseid.
Info Tallinna kui konverentsi- ja elamusturismi sihtkoha võimaluste kohta on aktualiseeritud
kujul olemas Tallinna turismiportaalis (www.visittallinn.ee). Infot levitatakse ja vahendatakse
pidevalt rahvusvahelistele professionaalidele suunatud konverentsi- ja äriturismi
ajakirjanikele jt väljaannetele. Tallinna kui konverentsisihtkoha maine ja usaldusväärsus
oleneb paljuski kvaliteetse teenuse pakkumisest ning konverentsisektori koostöövõimest, nii
nagu ka võimest pakkuda mitmekesiseid konverentsi- ja elamustooteid. Igapäevaselt toimub
koostöö turismiettevõtjate ja ürituste korraldajatega. Toimub infovahetus ja nõustamine
rahvusvaheliste trendide ja arengute, kohalike arengute jms teemadel. Korraldatakse
infoseminare ja koolitusi koostöös Eesti Konverentsibüroo ja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusega. Aktiivselt osaletakse European Cities Marketing’i konverentsidivisjoni töös.
Et osata hinnata Tallinna arenguid rahvusvahelisel konverentsiturul ning konverentsiturismi
majanduslikku mõju kogutakse konverentsiturismialast statistikat ettevõtjatelt koostöös
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European Cities Marketingi ja Eesti Konverentsibürooga. Loodud on ürituste statistika
kogumise andmebaas meetings.ee.
Majandamiskulud 52 500 €, sh
• osalemine rahvusvahelistel turundusüritustel, sh:
Convene (Vilniuses), IMEX (Frankfurdis), IBTM
(Barcelonas), Associations Congress, Meet The
Bidder (Varssavi), European Conference Market
workshop, äriturismi infopäevad ja workshopid
koos EAS-i ja ettevõtjatega (3x)
• tutvustusreiside korraldamine Tallinnasse
rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele koos
ettevõtjatega
• Tallinna kui konverentsiturismi sihtkohta
tutvustavad trükised, veeb ,digiturundus
• ettevõtjate informeerimine ja nõustamine Tallinna
kui konverentsiturismi sihtkoha ja selle võimaluste
kohta (seminaride korraldamine)
• konverentsiturismi statistika ja oskusteabe
koondamine (erialane perioodika „ConferencesIncentives-Meetings“, „TagungsWirtschaft“,
„Headquarter“. ICCA. European Cities Marketing
konverentsidivisjoni töös osalemine)
Ühik
tk

Mõõdik
Rahvusvahelistel turundusüritustel osalemise arv
Tutvumisreisidel Tallinna osalevate konverentsi- ja
preemiareiside korraldajate arv

4 500
9 000
1 400

2 200
2016

isik
Ühik
tk

Arvnäitajad
Päringutele vastamise ja pakkumistes osalemise arv
Tallinna Turismiportaali konverentsirubriigi (eesti ja
inglise keel) lehekülgede sirvimise arv

3.18.2.2

35 400

tk

Toode: kultuuriturism

2017

2018

11

12

10

90

85

90

2016

2017

2018

61

85

90

40 000

27 000

12 000

327 500

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on tutvustada linna külastajatele Tallinna ajaloo- ja kultuuripärandit,
Tallinna kui mitmekülgset ja kvaliteetset turismikohta ning suurendada Tallinna väliskülastaja
kulutusi erinevates turismist tulu saavates sektorites.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna kui kultuurilinna tutvustamisel ja turustamisel on oluline osa Tallinn Card´i ehk
linnapileti projektil. Tallinn Card on kultuurihuvilisele linnakülalisele mõeldud sooduskaart
24, 48 või 72 tunniks, nii lastele kui täiskasvanutele, mis muudab Tallinnaga tutvumise
lihtsamaks ja mugavamaks. Pileti lunastanul on võimalus valida ligi 80 erineva tasuta ja
sooduspakkumise vahel Tallinna huviväärsustes (sh muuseumid ja vaatamisväärsused)
meelelahutusasutustes, ekskursioonid jt teenused. Tallinn Card’id ehk linnapiletid on end
tõestanud efektiivse viisina tutvustada linna kultuuriväärtusi, tõsta kultuuriobjektide
külastatavust ning suurendada kultuurivaldkonnale tehtavaid kulutusi.
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Projekt põhineb muuseumide, vaatamisväärsuste, kultuuri- jt turismiga seotud ettevõtete
koostööl ning tagab nende tutvustamise ja reklaamimise. Tallinn Card aitab kaasa turistide
poolt Tallinnas veedetava aja pikendamisele ning seeläbi turismitulude suurendamisele.
Tallinn Card projekti tegevused hõlmavad järgmisi valdkondi: tootepaketi kujundamine, toote
reklaam (sh suhtekorraldus, veebiarendus) ja müügitoe (sh koolituse) pakkumine, toote müük
ja aruandlus. Alates 01.04.2006 on käibel elektrooniliste Tallinn Card’ide ning elektrooniliste
külastuste administreerimise süsteem. 2017. aastal avati oma veebipood ja võeti kontaktivaba
kaardi kõrval lisaks kasutusele ka QR-pilet. Iga aasta 1. jaanuariks tuuakse turule uus Tallinn
Card’i pakett.
Kultuuriturismi kõik kulud kaetakse omatulude arvelt.
Majandamiskulud 327 500 €, sh
• Tallinn Card’i müük ja turundus
• Partnerlussuhted (TC 20. sünnipäev, seminarid müüjatele ja
partneritele
• trükised (reklaamvoldik, kaardivoldik jm)
• Tallinn Card´i partneritele makstavad summad
• Teised tegevused (European City Card expert meeting)
Mõõdik
Müüdud linnapileteid (Tallinn Card)

Arvnäitajad
Tallinn Card´iga registreeritud külastused
Rahulolu Tallinn Card´i hinna-kvaliteedi suhtega hea või
väga hea (kataloogi küsitluse põhjal)

3.18.2.3

Toode: turismiturundus

50 500
5 000
10 000
260 000
2 000

Ühik
ööpäev

2016
18 221

2017
18 770

2018
25 000

Ühik
korda
%

2016
62 214

2017
62 500

2018
81 000

90

94

95

kasutanud
ja vastanud
kasutajatest

333 700

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna kui turismikoha sihipärane tutvustamine potentsiaalsetele
turistidele ja turismiteenuste vahendajatele väljastpoolt Eestit ning Tallinna kui atraktiivse
turismikoha imago kujundamine.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna tutvustamine on valdavalt suunatud Tallinna prioriteetsetele sihtturgudele, milleks on
Soome, Rootsi, Venemaa (põhiliselt Moskva ja Peterburi piirkond, aga ka kaugemad
Venemaa suurlinnad), Saksamaa, Suurbritannia, Läti, Norra. Fookuses on ka need Euroopa ja
Aasia suurlinnad/riigid, millega Tallinnal on hea lennuühendus (Amsterdam/Holland,
Istanbul/Türgi, Viin/Austria, Peking/Shanghai/ Hong Kong/Hiina, Tokyo/Osaka/Jaapan,
Milano/Itaalia, Barcelona/Hispaania). Turundustöö tulemusena on Tallinn turistide jaoks
tuntud, konkurentsivõimeline, atraktiivse ja positiivse imagoga reisisihtkoht, mille kohta leiab
reisiinfot turismifirmadest väljaspool Eestit, online kanalitest ning välismeediast. Adekvaatne
info sihtkoha kohta on kättesaadav erinevates digitaalsetes kanalites (Tallinna turismiveeb,
VisitTallinn sotsiaalmeediakanalid, reisiblogid ja –portaalid). Toote kuludest kaetakse
62 000 € linnapiletite müügitulu arvelt.
Tallinna turismiturundus hõlmab järgmisi tegevusi:
• Tallinna turismiveebi www.visittallinn.ee ning sotsiaalmeediakanalite igapäevane
sisuline haldamine ja arendamine. Tallinna turismiveeb on 7 keeles (inglise, soome,
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•
•

•

•
•

•

vene, saksa, prantsuse, eesti ja jaapani) ning sisu loomisel ja vastavatesse keeltesse
interpreteerimisel arvestatakse, et see oleks sihtgrupile huvipakkuv ning mõjutaks
reisiotsust positiivselt. Sotsiaalmeediakanalites Facebook’is, Twitter’is, Instagram’is,
Youtube’s ja Flickr’is suheldakse aktiivselt. Sisu plaanitakse hakata tootma ka Hiina
sotsiaalmeedia kanalisse (Weibo, WeChat). Sisuturunduse alast koostööd tehakse
erinevate professionaalsete kirjutajatega ning Tallinna külastanud turistidega.
Tallinna tutvustavate materjalide (trükised, videod jms) koostamine ja väljaandmine;
välismeedia (ajakirjanikud, blogijad, fotograafid, televisioon ja raadio) järjepidev
teavitamine Tallinnas toimuvast, nende varustamine linna tutvustavate
infomaterjalidega, infopäringutele vastamine ning koostöös riigi ja erasektoriga neile
pressireiside korraldamine Tallinna;
välismaiste reisikorraldajate ning kohalike sissetuleva turismiga tegelevate
reisikorraldajate järjepidev teavitamine Tallinnas toimuvast, nende varustamine linna
tutvustavate infomaterjalidega ning infopäringutele vastamine;
reisikorraldajatele Tallinna tutvustusreiside korraldamine koostöös erasektori ning
riigiga;
osalemine turismialastel turundusüritustel (messid, workshop’id, seminarid jms) ning
koostöös riigi ja erasektoriga analoogsete ürituste korraldamine nii Eestis kui
väljaspool Eestit;
Tallinna kui turismisihtkohta tutvustavate kampaaniate ettevalmistamine ja
läbiviimine koostöös partneritega ja iseseisvalt.

Tööjõukulud 7 000 €, sellest töötasu 5 230 €, on kavandatud ajutiste lepinguliste töötajate
töötasudeks (sisuloome ostmine ja autorilepingud).
Majandamiskulud 326 700 €, sh
49 000
• digiturundus, sh
o Visit Tallinn Facebook, Twitter, Instagram
kampaaniad ja boostimised, Wibo või WeChat
sisuloome
29 000
o Google reklaam ja kampaaniad koos
partneritega
10 000
o koostöö teiste reisiportaalidega: Lonely Planet
kampaania 3 kuud
10 000
59
500
• töö rahvusvaheliste ajakirjanike ja sotsiaalmeedikutega
• turundusüritused Soomes, Venemaal, Skandinaavias,
Lääne-Euroopas, Aasias
35 200
5 500
• reisikorraldajate tutvumisreisid Tallinnasse
9 000
• koostöö Cruise Balticuga
• koostöö kohalike turismipartneritega
5 000
• sisuloome erinevatesse Visit Tallinn kanalitesse ja
turundustegevusteks, sh:
158 500
o tõlked ja tekstiloome
o trükised ja levi: linnaplaanid, asumiplaanid,
42 500
imago, kaardid jms
55 000
o turundusmeened: helkurid, vihmakeebid,
pastakad jms
12 000
o fotod, fotolavastused, videoloome, graafiline
45 000
disain
o litsentsileping transpordiskeemile
4 000
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•

Ühik

Mõõdik
Turismiosakonna poolt välja antud Tallinna tutvustavate
infomaterjalide kogutiraaž
Turundusürituste (messid, seminarid, infopäevad) arv
Arvnäitajad
Pressireisidel osalenud ajakirjanikud
Tutvustusreisidel osalenud reisifirmade esindajad
Läbiviidud kampaaniad
Tallinna Turismiportaali lehekülgede vaatamiste arv
Online turunduskanalite arv lõpptarbijaga suhtlemiseks
Erinevad keeled turismiveebil

3.18.2.4

5 000

sihtkoha turismiturunduse oskusteabe koondamine
(workshopid, ülevaated, uuringud)

tk

2016
900 000

tk
Ühik
in
in
tk
tk
tk
tk

2017

2018

586 900

700 000

33
2016
372
690
11
5 032 149
8
9

22
2017
400
600
6
5 600 000
6
7

Toode: turismiinfoteenused

25
2018
350
600
6
6 000 000
6
6

82 100

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on pakkuda Tallinna külastajatele kvaliteetseid turismiinfoteenuseid ja
tagada Tallinna külastajate varustamine kvaliteetse ja adekvaatse turismiinfoga, et suurendada
Tallinna huviväärsuste külastusi, turismitoodete ja teenuste tarbimist, suurendades seeläbi
külastajate rahulolu reisiga ning turismitulusid.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna vanalinnas töötab aastaringselt üks turismiinfokeskus, mida külastab aastas üle
300 000 inimese. Tallinna Turismiinfokeskuses kogutakse, süstematiseeritakse ja
aktualiseeritakse usaldusväärset ja erapooletut turismiinfot. Turismiinfo andmebaas on
aluseks turundus- ja tootearendustrükistele ning Tallinna turismiveebile www.visittallinn.ee.
Turismiinfokeskuse peamised teeninduskeeled on eesti, vene, inglise, soome ja saksa keel,
lisaks teenindatakse turiste itaalia ja prantsuse keeles. Tallinna Turismiinfokeskuses
osutatakse külastajatele lisaks info jagamisele ka järgmisi teenuseid: meenete ja
turismikirjanduse müük, Tallinn Card’i müük, giiditeenuste vahendamine, majutuskoha
leidmisel
abistamine.
Samuti
üüritakse
turismiettevõtjatele
reklaammaterjalide
eksponeerimispindu eesmärgiga hõlbustada turisti jõudmist vajaliku teenuseni ning anda
partneritele võimalus kvaliteetsete ja atraktiivsete turismitoodete tutvustamiseks ja sedakaudu
tööhõive ja turismitulude suurendamiseks. Teenuste osutamine ning reklaammaterjalide
eksponeerimine on külastajatele lisaväärtuseks ning suurendab samas ka linna omatulusid.
Tallinna Turismiinfokeskus on külastajatele avatud 363 päeva aastas. 2018. aastaks
planeeritakse omatulude arvelt kulude katteks 36 500 €.
Tööjõukuludeks kavandatakse 33 000 €, sellest ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 24 660 €.
Ajutisteks lepingulisteks töötajateks on ajutine tööjõud maist septembrini, mil
turismiinfokeskuse külastusnumbrid kasvavad märkimisväärselt. Lisaks on infokeskuse
külastajasõbralikumaks ja ligipääsetavuse parandamiseks 2018. aastal plaanis renoveerida
turismiinfokeskuse sissepääsu ees olev kaldtee.
Majandamiskulud 49 100 €, sh
• turismiinfokeskuse halduskulud
• kauba tarnijatele väljamakstav summa

32 100
17 000
Ühik

Mõõdik
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2016

2017

2018

Turismiinfokeskuse külastajate arv aastas

isik
Ühik

Arvnäitajad
Turismiinfokeskuse lahtioleku aeg
Turismiinfokeskuse teeninduskeeled (võõrkeeled)

3.18.2.5

tundi/aastas

tk

300 720

265 000

345 000

2016
3 058
8

2017
3 054
6

2018
3 036
9

Toode: turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi arendus

26 000

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on suurendada Tallinna külastajate rahulolu reisiga läbi Tallinna
külalislahkemaks muutmise.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna turismiinfrastruktuuri ja –teenuste kvaliteedi arenduse raames tehakse koostööd linna
erinevate institutsioonidega ning korraldatakse infovahetust (ümarlauad, infopäevad,
koolitused) erinevate linna ametiasutuste ning turismiettevõtjate vahel valdkondades, mis on
tihedalt seotud turismimajanduse arengutega (turismiviidad, infotahvlid, turismibusside
peatumine ja parkimine, turvalisus, meenekaubandus, giidid, taksondus jms). Turismiosakond
koordineerib Tallinna giidide atesteerimist. Turismiveebil avaldatakse infot ligipääsetavate
huviväärsuste kohta liikumispuudega turistidele. Tallinn on Euroopa turismilinnade ühenduse
European Cities Marketing liige. Osaletakse organisatsiooni ja selle töögruppide töös. Tallinn
teeb koostööd Läänemere regiooni pealinnadega, eesmärgiga vahetada kogemusi ja teadmisi
ning teha koostööd erinevates arendusprojektides ning turundustegevustes.
Tööjõukuludeks kavandatakse 5 000 €, sellest ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 3 730 €.
Ajutisteks lepingulisteks töötajateks on hindajad Tallinna giidide atesteerimisel.
Majandamiskulud 21 000 €, sh
• Tallinna turismiettevõtete teeninduskvaliteedi arendamine
(külalislahkuse projekti tegevuste toetamine)
500
• turismitaristu ja –keskkonna arendamine – Tallinn
vaegturistidele kättesaadavamaks muutmine, linnaplaanid ja
suunaviidad tänavatel jmt
4 000
• giiditeenuse
taseme
tõstmine
(atesteerimine,
mentorlusprogramm, koolitus, pidulik giiditunnistuse
kätteandmine)
6 000
• Läänemerelinnade vaheline rahvusvaheline koostöö,
osalemine koostööprojektides
3 000
4 500
• osalemine European Cities Marketing turismidivisjoni töös
• rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks (European
Cities Marketing)
3 000
Ühik

Mõõdik
Osalemine erinevates Tallinna teeninduskvaliteeti tõsta
aitavates projektides

Arvnäitajad
Korraldatud ümarlaudade, infopäevade ja koolituste arv
Atesteeritud Tallinna giidide arv

3.18.2.6

Toode: statistika ja uuringud
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100

2
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2
130

40 700

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna turismiturundus ja -arendustegevuste sihipärane ja õige
planeerimine nii Tallinna Ettevõtlusameti kui ka turismiettevõtjate poolt tuginedes Tallinna
turismistatistikale ja erinevate uuringute tulemustele.
Tegevuse kirjeldus
Toode hõlmab endas turismialase statistika kogumist ja süstematiseerimist, turismiuuringute
korraldamist, analüüsimist ning tulemuste levitamist.
Süstematiseeritud turismistatistikat ja –uuringute tulemusi kasutavad Tallinna Ettevõtlusameti
töötajad, ettevõtjad, investorid, meedia ning teised valdkonnast huvitatud inimesed.
Turismistatistikat ja uuringutulemusi levitatakse kodulehekülje kaudu, infopäevadel, vastates
päringutele ning nõustades teenusepakkujaid. Tarbijaid teavitati Tallinna turismi arengutest
kuu-, kvartali- ja aastaülevaadetega. Valmis veebipõhine statistikamoodul turismiveebil.
2017. aastal osaleti rahvusvahelises turismikoormuse uuringuprojektis „Elanike suhtumine
turismi“, mis annab ülevaate , mis annab ülevaate linnaelanike ja turismisektoris tegutsevate
sidusrühmade hinnangutest turismikoormusele ning pakuti välja meetmeid turismikoormuse
haldamiseks. 2018. aastaks on planeeritud Tallinna väliskülastajate uuring.
Majandamiskulud 40 700 €, sh
• Tallinna väliskülastajate statistika (mobiilpositsioneerimise
andmed ja Statistikaameti andmed) ning Tallinna lennujaama
ja Tallinna sadama andmete igakuine koondamine ja
avaldamine
• konkurentlinnade väliskülastajate statistika analüüs ning
võrdlus Tallinna külastusstatistika
• maailma
turismitrendid
–
info
koondamine
ja
presenteerimine, peamiste sihtturgude statistika, osalemine
turismistatistikat käsitlevates töötubades ja seminaridel
• Tallinna väliskülastajate uuringu esimene etapp
Mõõdik
Tallinna turismi arenguülevaated

Arvnäitajad
Vastatud infopäringud
Tallinna Turismiportaali statistika ja uuringute rubriigi
külastatavus (page views)

Ühik
tk

2016

Ühik
tk

2016

tk

9 000
700
1 000
30 000
2017

2018

18

10

10

19

2017
25

2018
20

5 510

7 700

10 000

3.18.3 Tarbija- ja hinnapoliitika
3.18.3.1

Toode: tarbijakaitse

10 000

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on tarbija informeerituse suurendamine ja tema teadmiste süvendamine
oma huvide kaitsel; samaaegselt teavitades kaupmehi nende kohustustest tarbijakaebuste
lahendamisel.
Tegevuse kirjeldus
Selleks, et tagada tarbijaõiguste ühtlane kaitse riskide ja ohtude eest ning suurendada tarbijate
informeeritust, tutvustatakse tarbijate õigusi erinevates infokanalites, infovoldikutel,
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infotundides ja tarbijaõiguste infopäeval. Tarbijaid ja kauplejaid nõustatakse telefoni ja meili
teel ning infosaalis, kontrollitakse kauplemisnõuete täitmist müügikohtades, et tagada
tarbijaõiguste kaitse.
Tarbijakaitse toote suurim üritus on ülelinnaline tarbijaõiguste päev, mis on toimunud 9 aastat
järjest samaaegselt üleeuroopalise tarbijaõiguste päevaga. Osavõtjate tagasiside on olnud väga
positiivne. Toote tegevuskuludeks planeeritakse 2018. aastal 10 000 €, sh tööjõukuludeks
880 € ülelinnalise tarbijaõigustepäeva ettekannete tegijate töötasudeks ja ajutiseks
lepinguliseks tööks tõlketööde tellimisel.
Majandamiskulud 9 120 €, sh
• trükiste ja infomaterjali koostamine ja kujundus (tõlked)
• tarbijaõiguste päev märtsikuus
• järelevalve menetlemise vormid ja blanketid
Mõõdik
Korraldatud tarbijainfopäevad

Arvnäitajad
Tarbijad ja ettevõtjad

1 017
7 220
883

Ühik
tk

2016

2017

2018

1

1

1

Ühik
tk

2016
200 000

2017
200 000

2018
200 000

3.18.4 Ettevõtluse haldus

1 971 550

Ettevõtluskeskkonna kulud on kavandatud Tallinna Ettevõtlusametile (edaspidi:
Ettevõtlusamet). Ettevõtlusamet on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna Linnavolikogu
21. veebruari 2013 määrusega nr 13 kinnitatud põhimääruse alusel. Ettevõtlusamet tegeleb
linna ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete konkurentsivõime tõstmise edendamise, Tallinna kui
turismikoha tuntuse suurendamise, linna äriühingute tegevuse strateegilise juhtimise,
tarbijakaitse ning linna reklaamivaldkonna korraldamisega. Ettevõtlusamet asub Vabaduse
väljak 7. Ametil on üks hallatav asutus Tallinna Turud.
Üheks suuremaks majandamiskuluks 2018. aastal on kohalike maksude infosüsteemi
haldamine. Süsteem rakendus 2014. aastal. Seoses sellega on Tallinna linna ja Maksu- ja
Tolliameti vahel 13. juunil 2013 sõlmitud leping nr 86 „Haldusleping müügimaksu ja
reklaamimaksu kogumise volitamiseks“. Halduslepingu kohaselt on Maksu- ja Tolliameti
ülesanne koguda kohalikke makse ning täita linnaga lepingus kokku lepitud maksuhalduri
kohustusi. Haldusülesande täitmisega seotud kulud katab Ettevõtlusamet. Kulud arvestab
Maksu- ja Tolliamet lepingu lisas toodud kululiikide ja ühikuhindade alusel. Amet on
planeerinud maksimaalseks kuluks kvartalis 12 000 € ning seega on kulu aastas 48 000 €.

3.18.5 Toetused
3.18.5.1

Toetus SA-le Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

593 766

Sihtasutus asutati Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 otsusega nr 165. Vastavalt Tallinna
Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusele nr 145 ühendati SA Tallinna Eluasemefond ja SA
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid. Tallinna Linnavolikogu 03. oktoobri 2013 otsusega nr 160
on sihtasutuse nimetus SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.
Sihtasutuse tegevuse peaeesmärgiks on alustavatele ettevõtjatele soodsate starditingimuste
loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine neile vajalike toetavate
teenuste ning kaasaegse ja kvaliteetse töökeskkonna pakkumise kaudu. Inkubaatoris
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pakutakse alustavatele ettevõtetele valmis bürootöökohti, nõustamist, mentorlust ning
osalemist laialdases kontaktvõrgustikus. Loomemajanduse arenduskeskus pakub sobivaid
tugiteenuseid alustavale disainiettevõttele, sh erialaseid töövahendeid, võimalust osaleda
showruumis ning kompetentsikoolitustel. Sihtasutuse tegevuste hulka kuulub ka eluasemete
ostuks ja rekonstrueerimiseks antud garantiidega laenude haldamine.
Tegevustoetus 593 766 € on ette nähtud ettevõtlusinkubaatorite (Kopli Ettevõtlusinkubaator ja
Loomeinkubaator) igapäevategevuse korraldamiseks ning põhikirjaliste eesmärkide
elluviimiseks.
3.18.5.2

Väikeettevõtluse toetamine

284 000

KOKKU, sh
• uute töökohtade loomise toetus
• praktikajuhendaja toetus
• messitoetus
•

284 000
165 000
40 000
79 000

Uute töökohtade loomise toetus

165 000

Uute töökohtade loomise toetuse eesmärgiks on stimuleerida uute töökohtade loomist ja selle
kaudu toetada ja arendada väikeettevõtlust Tallinnas. Vahendid on ette nähtud
sihtotstarbeliseks toetuseks ainult konkreetsete töökohtade loomisega otseselt seotud
põhjendatud kulude katteks, s.o investeeringuteks (masinate, seadmete ja muu tööstusliku või
teeninduslikku laadi põhivara soetamiseks). Toetuse sihtgrupiks on Tallinnas registreeritud
ettevõtted peamise tegevuskohaga Tallinnas ning toetuse abil tehtavad investeeringud on
suunatud ettevõtluse edendamisele Tallinnas. Taotleja põhikohaga töötajate arv on 2 kuni 250
ja äriühingust taotleja omanikeks on vähemalt 51% ulatuses eraisikud.
Ühik
tk

Arvnäitajad
Toetuse abil loodavate uute töökohtade arv

2016

2017
50

2018
50

50

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 01. detsembri 2011 määrus nr 38 Uute
töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord. Korda muudeti 2016. aastal
eesmärgiga toetada suuremat arvu uusi töökohti loovaid ettevõtteid. Kulude tegemise aluseks
on sõlmitud leping (kehtivad lepingud). Toetuse ülemmääraks on 10 000 €. Kuni 5 000 €
toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt 2 uut töökohta, kuni 10 000 € toetuse taotlemise
korral vähemalt 3 uut töökohta.
•

Praktikajuhendaja toetus

40 000

Praktikajuhendaja toetuse eesmärgiks on stimuleerida ülikoolide, rakenduskõrgkoolide,
kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd õppepraktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja
motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite juhendamisel. Vahendid on ette
nähtud sihtotstarbeliseks toetuseks Eesti kõrgharidusstandardi ja kutseharidusstandardi alusel
valitud loodus- ja täppisteaduste ning tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkondade erialadel
õppivate praktikantide juhendamiseks ettevõttes. Toetuse sihtgrupiks on Eesti äriregistris
registreeritud äriühing, kes on registreeritud ja kelle põhitegevuskohaks on Tallinn ning
õppepraktika läbiviimise koht on Tallinnas (v.a kliendikülastused).
Ühik
isik

Arvnäitajad
Toetust abil toetatud praktikantide arv
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2016

2017
40

2018
40

40

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrus nr 46
Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord. Kulude tegemise
aluseks on sõlmitud leping (kehtivad lepingud). Toetuse summa on ühele juhendajale kuni
kahe praktikandi juhendamisel 2 € tunnis. Toetust eraldatakse ühele taotlejale maksimaalselt
2 000 € kalendriaastas.
•

Messitoetus

79 000

Messitoetuse eesmärgiks on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning
füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud
ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle
kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas. Vahendid on ette nähtud
sihtotstarbeliseks toetuseks: messi osavõtumaks, messiboksi/väljapanekukoha maksumus,
stendide/väljapaneku kujunduse ja paigaldusega seotud kulud, kaardimakseterminalide
rentimise ja ülespanemisega seotud kulud, messiks vajalike info- ja/või reklaamtrükiste (v.a
visiitkaardid) kujundamise ja trükikulud. Toetuse sihtgrupiks on Tallinnas registreeritud
ettevõtted, kus põhikohaga töötajate arv on kuni 50. Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt
ühe majandusaasta ja eelmise majandusaasta netokäibest ei tohi kaubandus jmt tegevusalad
moodustada rohkem kui 50%.
Ühik
tk

Arvnäitajad
Toetatud ettevõtete arv

2016
120

2017
120

2018
120

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määrus nr 3
Messitoetuse andmise kord. Toetuse ülemmääraks on 1 000 € ühe taotleja kohta aastas.
Taotleja võib saada toetust mitte rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaasta jooksul.
3.18.5.3

Toetus MTÜ-le Eesti Konverentsibüroo

20 570

2007. aasta septembris asutati MTÜ Eesti Konverentsibüroo, kus Tallinna linn on üks
asutajaliikmetest. Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond on arendanud konverentsiturismi
alates 2000. aastast ja osalemine MTÜ Eesti Konverentsibüroo töös on loomulikuks jätkuks
konverentsiturismi arendamisel.
MTÜ Eesti Konverentsibüroo peamised tegevused on:
• Eesti kui konverentsimaa maine kujundamine ja tuntuse tõstmine;
• konverentsiturismi sektori neutraalse ja adekvaatse informatsiooni edastamine;
• klientide nõustamine, soovituste andmine ja aitamine ürituste planeerimisel;
• osalemine bidding (hanked konverentside Tallinnasse võtmiseks) protsessidel;
• rahvusvaheline koostöö.
2018. aastal toetatakse MTÜ-d Eesti Konverentsibüroo 20 570 €, sellest 4 790 € on ette
nähtud iga-aastase liikmemaksu tasumiseks.
3.18.5.4

Toetus MTÜ-le Tallinn Restaurant Week

18 000

2011. aastal alguse saanud ja viimati 57 restorani osalusel toimunud Tallinna Restoranide
Nädala eesmärgiks on elavdada kohalikku restorani- ja toidukultuuri ning seeläbi reklaamida
Tallinna kui maitseelamusterohket sihtkohta, kus saab nautida maailmatasemega võrdväärset
toiduloomingut, mis on suurimal võimalikul hulgal valmistatud kohalikust toorainest.
Tallinna Restoranide Nädalat väisavate välismaiste meediaesindajate toel jõuab positiivne
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kuvand sihtkohast potentsiaalsete linna külastajateni. Tallinna Restoranide Nädalat korraldab
MTÜ Tallinn Restaurant Week.
3.18.5.5

Toetus MTÜ-le Eesti Kulinaaria Instituut

10 000

Mittetulundusühingu Eesti Kulinaaria Instituut tegevuse eesmärk on olla kõrgete kulinaarsete
kunstide arendamise keskus, mis tegeleb heade kokandustavade arendamise ja tutvustamisega
Eestis. MTÜ Eesti Kulinaaria Instituut on baasasutuseks kokkade ettevalmistamisel
rahvusvahelisteks võistlusteks (nt kokkade olümpiamängud Bocuse d’Or).
Rahvusvahelistel võistlustel osalemine annab võimaluse tutvustada Tallinna kokkasid,
kulinaaria tippsaavutusi ning sihtkohta, samuti aitab tõsta eriala populaarsust ning elavdada
kohalikku restoranikultuuri.
3.18.5.6 Toetus SA-le Tallinna Teaduspark
TEHNOPOL

85 000

Tallinna Teaduspark TEHNOPOL on teadus- ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja
kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Täna tegutseb TEHNOPOLis üle 180 ettevõtte, kellele
teaduspark pakub sobivat töökeskkonda, äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi
ülikoolidega ja rahvusvaheliste võrgustikega ning äriekspertide tuge.
Eesti on alates 2015. aasta 1. septembrist Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliige. Sellega
seonduvalt loodi 2017. aastal Eestisse ka Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator.
Novembris 2017 nii Tartus kui Tallinnas tööd alustanud ESA äriinkubaator on suunatud
ettevõtetele, kes tegelevad maapealselt kasutatavate kosmosetehnoloogia rakendustega.
Sarnaseid inkubaatoreid tegutseb Euroopas juba kokku 13 ning neid on lisandumas veelgi.
Euroopa Kosmoseagentuuri tingimus on, et iga inkubaatorisse vastu võetud start-up
meeskond saab prototüübi valmistamiseks seemneraha 50 tuhat eurot (sellest 25 tuhat eurot
panustab ESA ja 25 tuhat eurot kohalik omavalitsus). Äriarenduse tuge pakub seejuures
inkubaator, tehnilist tuge ülikool (Tallinnas TTÜ) ning globaalset turundust aitab läbi oma
võrgustiku teha ESA ise. ESA inkubatsiooniteenust pakuvad paralleelselt Tallinna
Teaduspark Tehnopol ja Tartu Teaduspark. Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2016 otsuse
nr 139 kohaselt toetatakse Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori Tallinna rajamisel
inkubaatori tegevust Tallinna linna eelarvest aastatel 2017-2021 iga-aastaselt kuni 50 000 €
ulatuses.
2018. aastal toetatakse SA-d Tallinna Teaduspark TEHNOPOL 85 000 €, sellest 35 000 € on
tegevustoetus ja 50 000 € on Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatoris 2 kosmosevaldkonna
ettevõttele toodete ja teenuste prototüüpimiseks.
3.18.5.7

Toetus MTÜ-le Prototron

25 000

MTÜ Prototroni eesmärk on anda tõuge innovaatiliste ideede teostamisele, andes
lootustandvatele idufirmadele raha ja ärimentorid, et ideest saaks töötav prototüüp.
2016. aastal korraldati esmakordselt eraldi taotlusvoor Tallinna linnaga seonduvate
toodete/teenuste prototüüpide loomiseks, eemärgiga leida 2-4 kõrge kasvupotentsiaaliga
startupi/ettevõtet, kes testiksid oma lahendust Tallinnas ning võiksid olla suutelised hiljem
toote ka maailmaturule viia. Toetamaks uuenduslike ideede teket ja elluviimist Tallinnas
jätkatakse 2018. aastal parimate ideede elluviimise toetamist, panustades 2018. aastal MTÜ
Prototroni rahastuga koostööks kokku 25 000 € (sh aasta jooksul 2 taotlusvooru
korraldamiseks 5000 € ja auhinnafond 20 000 €).
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3.18.5.8

Toetus MTÜ-le Eesti Käsitöö Liit

15 000

MTÜ Eesti Käsitöö Liidu tegevuse eesmärgiks on rahvuslike käsitöötraditsioonide
järjepidevuse säilitamine ja arendamine oma liikmete tegevuse kaudu. Oluline on, et
loomesektor oleks ettevõtlik ja jätkusuutlik ning aitaks kaasa töökohtade loomisele. Kohalike
rahvuslike käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine ja arendamine annavad toodetele
unikaalsuse ja omapära. Professionaalsete käsitöömeistrite loomingu aktiivsem tutvustamine
ja turustamine aitab kaasa kohaliku loomesektori arengule ning seeläbi ka
ekspordivõimaluste kasvule.
Uute käsitöötoodete turuletoomine koostöös kunsti- ja disaini õpetavate kõrgkoolide ning
käsitööettevõtetega rikastab turgu ja annab tudengitele võimaluse osaleda ettevõtluses juba
õppeprotsessis ning väikeettevõtted saavad kogemuse koostööks kunstnike/disaineritega. Linn
toetab MTÜ Eesti Käsitöö Liidu tegevust 2018. aastal 15 000 euroga.
3.18.5.9

Toetus MTÜ-le Eesti Toidumess

8 000

4.- 5. mail 2018. aastal toimub Tallinna Lauluväljakul järjekordne Eesti Toidumess – Sööma!.
Mess hõlmab endas kuni 500 eksponenti ja 70 000 m² messiala. Tegemist on kogupereüritusega,
mis koondab toiduvaldkonnas tegutsevad ettevõtted, organisatsioonid, toidualased tegevused ja
teadmiste vahetuse ning kultuuriprogrammi üheks terviklikuks kultuurisündmuseks, kuhu
oodatakse üle 100 000 külastaja.
Lisaks kohalikule tarbijale antavale toiduinfole on toiduturism maailmas populaarne turismitrend
külastajate päritolumaast ja rahvusest sõltumata. Tulenevalt sellest soovib MTÜ arendada messi
suuremaks ja sisukamaks omanäoliseks huviväärsuseks, mis tooks Tallinnasse turismihooaja
väliselt väliskülalisi ja edendaks linna mainet ning ettevõtlust.
Linn toetab MTÜ Eesti Toidumess tegevust 2018. aastal 8 000 euroga.
3.18.5.10 Välisrahastusega projekt „Smart-up BSR – Nutika spetsialiseerumise
edendamine Läänemere regioonis innovatsioonikeskuste koordineeritud tegevuse
kaudu”
73 865
Tallinna Linnavolikogu 05. oktoobri 2017 otsuse nr 125 alusel osaleb Tallinna Ettevõtlusamet
lihtpartnerina Euroopa territoriaalse koostöö Läänemere piirkonna programmi välisprojektis
„Smart-up BSR – Nutika spetsialiseerumise edendamine Läänemere regioonis
innovatsioonikeskuste koordineeritud tegevuse kaudu“. Projekti kestus on 01.10.201730.09.2020.
Projekti eesmärk: Smart-up BSR on suunatud linnaliste piirkondade
probleemidele teadus- ja innovatsioonipoliitikate rakendamisel. Projekt on suunatud 4
temaatilisele sisuvaldkonnale: aktiivne tervislik vananemine, nutikas linn (digitaliseerimine
linna arendamisel/Urban Agenda, sh liiklus, logistika, elamumajandus), kliimamuutused ning
ringmajandus ja jagamismajandus. Need valdkonnad vajavad sügavamat analüüsi. Projekt
kasutab selleks eksperimenteerimise, prototüüpimise ja uute lahenduste testimise
uuenduslikke meetodeid (Innovation Camp, 6-taseme arengutee jt). Tallinn vastutab projekti
raames muuhulgas targa linna (Smart City) innovatsioonilabori läbiviimise ning regiooni
linnadele suunatud targa linna arendamise tegevuskava koostamise eest.

3.19 Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a)
Linna finantskuludeks on 2018. aastal planeeritud 4,0 mln eurot, sh 3,75 mln eurot
laenuintresside ja 0,25 mln eurot muude finantskulude tasumiseks (vt peatükk
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„Finantseerimistegevus“). Linna finantskulud suurenevad seoses uute võlakohustuste
võtmisega ning oodatava baasintressimäärade tõusuga.

3.20 Reservid ja reservfondid
Reservfondid ja reservid kokku, sh
Linnavalitsuse reservfond
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud
nõuete reserv
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv
Oma- ja kaasfinantseerimise reserv
Haabersti Linnaosa Valitsuse reservfond
Tallinna Kesklinna Valitsuse reservfond
Kristiine Linnaosa Valitsuse reservfond
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse reservfond
Mustamäe Linnaosa Valitsuse reservfond
Nõmme Linnaosa Valitsuse reservfond
Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

2018
6 003 700
1 477 000
1 000 000
100 000
3 269 700
16 000
30 000
15 000
20 000
23 500
20 000
12 500
20 000

Linnavalitsuse reservfondi mahuks on planeeritud 1 477 000 € ning linnaosade valitsuste
reservfondide kogumahuks 157 000 €. Raha eraldamist reservfondidest reguleerib Tallinna
Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha
eraldamise ja kasutamise kord.
Muude reservide maht on 4 369 700 €.
Määruse eelnõu järgi on eelarve täitmisel linnavalitsusel õigus muuta linnavalitsuse
reservfondi ja reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi mahuks on planeeritud
1 000 000 €. Tallinna Linnakantselei õigusteenistus lähtub reservi planeerimisel linna vastu
esitatud nõuete analüüsist ning senisest kohtupraktikast.
Alates 2006. aastast nähakse linna eelarves ette linna vara ja kohustustega seonduvate
toimingute reserv, mille arvelt kaetakse nii linna varaga seonduvate toimingute kui ka
juriidilise nõustamise kulusid, mida eelarveaasta alguses ei ole võimalik ette näha. Reservi
maht 2018. aastal on 100 000 €.
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 3 269 700 € on
planeeritud eesmärgiga tagada välisrahastusega projektide linnapoolne kaasrahastamine
nendele projektidele, mida eelarve planeerimise käigus ei ole võimalik ette näha ja selleks
vajalikke vahendeid välisrahastuse saajale linna eelarves planeerida. Alates 2014. aastast on
reservist võimalik taotleda vahendeid ka välisprojektide ettevalmistamiseks. Reservi
kasutamisel lähtutakse Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määrusest nr 6
Välisprojektides osalemise kord.

3.21 Palga korrektsiooni reserv
Alates 1. jaanuarist 2018 on kavandatud linna teenistujate töötasu korrigeerimine, mis on
tingitud vajadusest hoida linna teenistujate palgatase üldise tööjõuturuga võrreldes
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konkurentsivõimelisel tasemel. Linna üldkuludes on nimetatud eesmärgil ette nähtud kokku
1 710 000 €.

3.22 Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a)
2018. aastal on riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavateks kuludeks planeeritud
88 345 398 €, lisaks kajastub 654 602 € tootegrupi „perekonnaseisusteenused“ kuludes ning
109 020 € tootegrupi „põhi- ja üldkeskharidus“ kuludes. Määruse eelnõu § 2 lg 1 p 1 järgi on
linnavalitsusel lubatud kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste,
lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste,
eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide
vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses.
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4. INVESTEERIMISTEGEVUS
4.1

Ülevaade linna investeerimistegevusest

Linna arenguvajadustest lähtudes peab eelarves kavandatud investeeringute maht kindlustama
kulunud põhivara asendamise, linna arenguks uue põhivara soetamise ning linna äriühingute
vajaliku kapitaliseerituse.
Investeerimistegevuseks on 2018. aasta eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku
114 743 068 €. Enamus investeeringutest kaetakse linnakassa vahendite arvelt (s.o 71%).
Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 23%, riigieelarve eraldised 4% ning
muud sihtotstarbelised eraldised 2%.
Investeerimisprojektide ja antava sihtfinantseerimise (investeerimistoetuste) mahust
moodustavad vahendid teedele ja tänavatele 47%, haridusele 25%, kultuurile 9%,
linnamajandusele 6%, heakorrale ja keskkonnakaitsele 5%, spordile ja vabale ajale 3% ning
muudele valdkondadele 5%.
Joonis 8 Investeerimisprojektide ja investeerimistoetuste struktuur 2018. aastal

2018. aasta investeeringud
sport ja vaba aeg
3%

haridus
25%

linnamajandus
6%
kultuur
9%
linnatransport
3%
heakord ja
keskkonnakaitse
5%

teed ja tänavad
47%

muud
valdkonnad
5%

4.2

Haridus

29 075 786

Koolieelsed lasteasutused

9 765 786

Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe
1 109 175
parandamine
Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 143 „Osalemine Euroopa Liidu
heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektides „Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone
energiatõhususe parandamine“ ja „Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine“ ning
volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajale“, otsustati osaleda Euroopa Liidu
heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektis „Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone
energiatõhususe parandamine“. Projekti eesmärgiks on Tallinnas Mustamäe linnaosas Kadaka
tee 155 Tallinna Männikäbi lasteaiahoone rekonstrueerimine, energiatõhususe meetmete
rakendamine ja hoone energiaklassi C saavutamine. Projekti rakendusüksuseks on Sihtasutus
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kestvus on 06.07.2017-31.12.2018.
227

Rekonstrueerimistööde maksumus kokku on 1 320 000 €, millest välisrahastuse osa on
434 803 €, linna omafinantseering 368 501 € ja projektiga seotud lisafinantseering 516 696 €.
Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine
756 611
Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 143 „Osalemine Euroopa Liidu
heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektides „Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone
energiatõhususe parandamine“ ja „Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine“ ning
volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajale“, otsustati osaleda Euroopa Liidu
heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektis „Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe
parandamine“. Projekti eesmärgiks on Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Vihuri tn 3 Sitsi
Lasteaia hoone rekonstrueerimine, energiatõhususe meetmete rakendamine ja hoone
energiaklass C
saavutamine.
Projekti
rakendusüksuseks
on
Sihtasutus
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kestvus on 06.07.2017-31.12.2018.
Rekonstrueerimistööde maksumus kokku on 1 000 000 €, millest välisrahastuse osa on
433 888 €, linna omafinantseering 352 747 € ja projektiga seotud lisafinantseering 213 365 €.
Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks
1 000 000
ESF Linnapiirkonna meetme raames on kavandatud Järveotsa tee 33 lasteaiahoone
rekonstrueerimine lasteaiahooneks (endine Õismäe Kool). Tööde kogumaksumus on
2 600 000 €, millest 85% ehk 2 210 000€ rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kaudu ja 15% ehk 390 000 € linna eelarvest. Uue 12-rühmalise lasteaia avamine on
kavandatud 2019/2020 õppeaasta alguseks.
Pirita-Kose Lasteaia juurdeehitus ja sisustus
2 500 000
Pirita Kose Lasteaed (4-rühmaline) paikneb täna kahes täielikult amortiseerunud hoones.
Nende asemele samale kinnistule on kavandatud uue 8-rühmalise lasteaia ehitus. 2008. aastal
valminud projekt on korrigeeritud ja uue hoone ehitus on kavandatud aastateks 2017 – 2018.
Lisaks lasteaiale on uues hoones nähtud ette ruumid ka piirkonna loodusõppekeskusele, mida
saavad kasutada lisaks Pirita lastele ka Lasnamäe ja Kesklinna lapsed. Uue hoone (2377 m2)
avamine on kavandatud 2018/2019 õppeaasta alguseks. Juurdeehituse eeldatav
kogumaksumus koos sisutusega on 3 359 680 €.
Lasteaedade 100 mänguväljaku projekt
1 000 000
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks viiakse lõpule lasteaedade 100–mänguväljaku
projekt, millega alustati 2017. aastal mahus 200 000 €. 2018. aastal on kavandatud paigaldada
iga lasteaia juurde nende valikul üks uus mänguatraktsioon. Projekti kogumaksumus on
1 200 000 €. Tööd valmivad 2018. aasta sügiseks.
Lasteaedade territooriumide korrastamine
400 000
Koostöös Tallinna Kommunaalametiga on lasteaedade välisvalgustuse rajamiseks ja
parendusteks ning krundisiseste teede ja parkimisplatside rajamiseks ja korrastamiseks ette
nähtud 400 000 €.
Asenduspindade ettevalmistamine
1 000 000
Lasteaedade tervikrenoveerimiste ettevalmistava etapi raames nähakse asenduspindade
ettevalmistamiseks 2018. aastal ette 1 000 000 €.
Lasteaedade muud remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete
täitmine
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2 000 000

Lasteaedade muudeks remonttöödeks, soetusteks ja tuleohutusnõuete täitmiseks on
kavandatud 2 000 000 €. Osaliste remontidena on kavandatud korrastada lasteaia hoovide
välispiirdeid, remontida kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikke, elektrisüsteeme, katuseid,
hoovialade asfaltkatteid jne. Lasteaedade turvalisuse tagamiseks on viimastel aastatel tehtud
ära suur töö, jäänud on üksnes üksikud majad ja uute ettekirjutuste täitmine.
Põhikoolid ja gümnaasiumid

17 960 000

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi tervikrenoveerimine,
5 500 000
spordihoone ehitus ja sisustus
2018. aastal on kavandatud lõpetada Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi tervikrenoveerimine,
mille käigus ehitatakse olulises mahus ümber olemasolev koolihoone, ehitatakse uus 24x32 m
võimla, heakorrastatakse kooli territoorium, luuakse välised spordi- ja mänguväljakud,
uuendatakse kooli õpikeskkond ja lisanduvad täiendavad ruumid Tallinna Nõmme
Noortemaja tegevuse laiendamiseks. Tööde käigus suureneb hoone üldkasutatav pind
2584,2 m2 võrra. Tööd valmivad 1. septembriks 2018. Projekti kogumaksumus 9 130 714 €,
millest 2018. aasta eelarves on objekti valmimiseks kavandatud 5 500 000 €.
Vanalinna Hariduskolleegiumi Pühavaimu tn 8 hoone
1 200 000
renoveerimine ja sisustus
2018. aastal on kavandatud lõpetada Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli hoone
renoveerimine. Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli hoone renoveeriti 2002/2003.aastal,
kuid teatud üürilepingust tulenevate vaidluste tõttu jäi renoveerimata üks kooli kompleksi
kuuluv hoone aadressiga Pühavaimu tn 8. Tänaseks on uuendatud hoone renoveerimisprojekt
ja 2017. aasta lõpus on kavandatud alustada töödega. Projekti kogumaksumus 1 400 000 €,
millest 2018. aasta eelarves on objekti valmimiseks kavandatud 1 200 000 €.
Tallinna Prantsuse Lütseumi võimlahoone ehitus ja sisustus
3 350 000
2017. aastal alustati Prantsuse Lütseumi võimlahoone ehituse ettevalmistustöödega. Lütseumi
võimlahoone projekt valmis arhitektuurikonkursi tulemusel 2010. aastal. Kuna vahepealsetel
aastatel puudus võimalus ehituse alustamiseks, oli algselt vajalik uuendada projektdokumentatsioon ja ehitusluba ning üle vaadata ka algselt kavandatud ehitusmahud.
Võimlahoone (üldkasutatav pind 1587,9 m2) ehitus koos koolihooneid ühendavate maa-aluste
tunnelitega valmib 2018/2019 õppeaastaks. Projekti kogumaksumus 3 600 000 €, millest
2018. aasta eelarves on objekti valmimiseks kavandatud 3 350 000 €.
Tallinna Tondi Põhikooli hoone projekteerimine ja tööde
2 500 000
alustamine
Tallinna Tondi Põhikooli hoone aadressil Tondi tn 40 on ehitatud 1963. aastal. Täna on
hoone kasutusel erivajadustega laste õpikeskkonnana. Investeering on vajalik parandamaks
laste õpi- ja rehabilitatsioonitingimusi. Projekti eeldatav kogumaksumus 5 500 000 €, millest
2018. aasta eelarvesse on kavandatud 2 500 000 €.
Tallinna Saksa Gümnaasiumi tervikrenoveerimine ja sisustus
1 500 000
Tallinna Saksa Gümnaasiumi remonti alustati 2006/2007. aastal. Renoveeriti hoone fassaad ja
2 korrust. Täna vajab hoone siiski terviklikku lahendust, et viia laste õpikeskkond vastavaks
tänastele nõuetele. 2017. aastal alustati tervikrenoveerimise projekti uuendamisega ja alates
2018. aasta teisest poolaastast on kavandatud alustada renoveerimisega. Projekti eeldatav
kogumaksumus koos sisustusega on 6 000 000 €, millest 2018. aasta eelarvesse on
kavandatud 1 500 000 € ja kavandatud käikuandmise aeg on 1. september 2019.
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Tallinna Pae Gümnaasiumi juurdeehitus ja sisustus
1 300 000
Tallinna Pae Gümnaasiumi juurdeehitus, mille käigus saab kool juurde täiendavad
õpperuumid seoses õpilaste arvu kasvuga ja keelekümblusprogrammi laialdasema
kasutamisega. 2017. aastal valmis juurdeehituse projekt mahus 856 m2. Ehitustöödega
alustatakse 2018. aastal. Projekti kogumaksumus koos sisustusega on 1 344 160 €, millest
2018. aasta eelarvesse on kavandatud 1 300 000 €. Juurdeehituse valmimine on kavandatud
2018/2019 õppeaasta alguseks.
Muud põhikoolide ja gümnaasiumide investeeringud

2 610 000

Koolide renoveerimistööde projekteerimiseks nähakse 2018. aastal ette 300 000 €.
Sportimistingimuste parandamiseks koolide juures on kavas uuendada spordiväljakuid,
milleks nähakse ette 610 000 €. Kavas on luua juurde täiendavaid jalgrattaparklaid ca 30 kooli
juurde, milleks on kavandatud 200 000 €. Koolide muudeks remonttöödeks, soetusteks ja
tuleohutusnõuete täitmiseks on kavandatud 1 500 000 €.
Huvikoolid

1 350 000

Tallinna Huvikeskus "Kullo" renoveerimine ja Kristiine
500 000
kontserdisaali ehitus
Tallinna Huvikeksus „Kullo“ juurde on kavandatud uue 500-kohalise kontsertsaali rajamine,
mida saaks kasutada nii huvikeskus oma vajadusteks, kui ka linnaosa üritusteks. 2017. aastal
on alustatud kontsertsaali tarbeks vajaliku juurdeehituse projekteerimisega. Ehitusega on
kavandatud alustada 2018. aastal.
Tallinna Muusikakooli Narva mnt 28 hoone renoveerimine ja
300 000
sisustus
Tallinna Muusikakooli hoone Narva mnt 28 omandati eraomanikult 2015. aastal. Ehkki linn
on aastaid hoonesse panustanud, vajab see siiski tervikrenoveerimist vastamaks kooli
vajadustele ja tänapäevastele töökeskkonna nõuetele. 2018. aastaks on kavandatud hoone
projekteerimine. Hoone kogu eeldatav renoveerimismaht koos võimaliku juurdeehituse ja
sisustusega on 4 000 000 €, millest 2018. aasta eelarvesse on kavandatud 300 000 €.
Muud huvikoolide investeeringud

550 000

Planeeritud on vahendid Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja projekteerimise
alustamiseks aadressil Kari tn 13, kuhu saab oma tegevuseks uued ruumid ka Tallinna Kopli
Noortemaja. Huvikoolide muudeks remonttöödeks, soetusteks ja tuleohutusnõuete täitmiseks
on kavandatud 250 000 €.

4.3

Kultuur

8 636 234

Keskraamatukogu teavikute soetamine
640 217
Riigieelarvest eraldatakse 2018. aastaks raamatufondi täiendamiseks vahendeid 2017. aasta
mahus summas (364 617 €), millele linn panustab täiendavalt 275 600 €. Lisaks trükiraamatute soetamisele nähakse ette ka vahendid ligipääsu ostmiseks e-raamatutele. Suurt huvi
230

tuntakse ingliskeelsete e-raamatute, eriti noortekirjanduse, laenamise vastu. Teenus on vajalik
õpilastele ja õpetajatele õppetegevuse käigus, samuti teistele tallinlastele keeleõppeks.
Tallinna Loomaaia projekt "Pilvemets"
125 012
Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017 otsusega nr 96 „Osalemine EL struktuurivahendite
välisprojektis „PILVEMETS“, nõustumine oma-, lisa- ja sildfinantseerimisega ning volituse
andmine Tallinna Kultuuriameti juhatajale“, otsustati osaleda Euroopa Liidu EL
struktuurivahendite välisprojektis „PILVEMETS“.
Jätkub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projektikonkursi positiivse eelotsuse saanud
Tallinna Loomaaia projekti „Pilvemets“ põhitaotluse koostamine eesmärgiga suurendada
loomaaia külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni
rajamise. Pereatraktsiooni näol luuakse Tallinna loomaaeda fragment Kagu-Aasia külma
troopilise vihmametsa ökosüsteemist, mis aitab seletada globaalseid keskkonnaprobleeme,
samuti on Pilvemets osa uuest põhjala-troopika kontrastsuse kontseptsioonist. Rajatav
atraktsioon võimaldab külastada loomaaeda sõltumata aastaajast ja iga ilmaga ning vähendada
madalhooaja negatiivset mõju külastatavusele.
Projekti kogumaksumus on 4 984 900 €, millest välisrahastuse osa on 2 492 850 €, linna
omafinantseering 2 492 050 € ja projektiga seotud linna lisafinantseering 127 492 €. Projekti
kestvus on kuni 2020.
Loomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute kompleksi ehitus
451 195
ja DNA labori sisustus
Meetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" raames alustati
2016. aastal Tallinna Loomaaias välisrahastuse toel projekti „Loomaaia liigikaitse labori
naaritsaaedikute kompleksi ehitus ja DNA labori sisustus“ realiseerimisega.
Projekti eesmärgiks on ehitada sajale ex situ tingimustes (s.o väljaspool looduslikku
elukeskkonda) peetavale euroopa naaritsale uus aedikute kompleks. Vanad amortiseerunud
aedikud lammutatakse ja asendatakse uue ühtse paljunduskompleksiga. Kõik aedikud on
varustatud basseiniga ning veeringlust võimaldava pumpade ja filtrite süsteemiga. Lisaks on
kompleksi lülitatud ka viis suurt loomade lahtilaskmiseks vajalikku aedikut. Videojälgimiseks
soetatakse kokku 10 videokaamerat. Lisaks soetatakse loomade hooldamiseks vajalik tehnika.
Liigikaitse labori DNA-uuringute ruum varustatakse mööbliga ning muu uuringuteks vajaliku
tehnika ja materjalidega.
Projekti kogumaksumus on 889 082 €, millest välisrahastuse osa on 755 720 € ja Sihtasutuse
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasfinantseering 133 362 €. Projekti kestvus on
01.01.2016 - 01.07.2018.
Tallinna Keskraamatukogu remonttööd ja soetused
200 000
Vahendid on planeeritud erinevate Tallinna Keskraamatukogu filiaalide remonttöödeks ja
soetusteks, sh Pääsküla raamatukogu hoones (Pärnu mnt 480a) elektrikatla asendamine õhkvesi soojuspumbaga, Kännukuke raamatukogu (E. Vilde tee 72) teenindussaali
remonttöödeks, Sääse raamatukogu (Sõpruse pst 186) hoone fassaadi korrastamiseks ja
invatee rajamiseks ligipääsetavuse tagamiseks ning raamatukogu peahoone (Estonia pst 8)
remonttöödeks. Juba mõnda aega on otsitud võimalusi Paepealse raamatukogu (Pinna 8)
viimiseks eraomanikule kuuluvalt rendipinnalt linnale kuuluvatesse ruumidesse. 2017. aasta
eelarves on ette nähtud vahendid Lasnamäele uue raamatukogu filiaali projekteerimiseks
aadressile Punane 69. Hetkel tegutsevad hoones juba Lasnamäe Muusikakool, Tallinna
Tondiraba Huvikool ja Lasnamäe Noortekeskus. Projekteerimisleping sõlmitakse novembris
2017. Pärast projekti valmimist 2018. aastal jätkatakse edasiste tegevustega filiaali ehituseks
ja sisseseadmiseks.
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Vene Kultuurikeskuse remonttööd ja soetused
152 310
Vene Kultuurikeskuse Inseneri tänava-poolset hoovi piirav 1960-ndatel ehitatud aed on
amortiseerunud – ilmastikuolude ja piirdeaia kõrval kasvavate puude tõttu on see lagunenud
ning vajab uuendamist. Tööd sisaldavad muuhulgas vundamendi, postide ja
metallkonstruktsioonide valmistamist, territooriumi katmist murukiviga ja parkimiskohtade
väljaehitust, haljastustöid ja väravasüsteemi väljaehitust. Kultuurikeskuse suur saal vajab
valgussüsteemide juhtimiseks, dünaamilise valgustuspargi ja akustiliste süsteemide
uuendamiseks vajalikku tehnikat.
Tallinna Linnamuuseumi remonttööd ja soetused
200 000
Tallinna Linnamuuseumi peahoone (Vene tn 17) katusetöödeks vajalike muinsuskaitse
eritingimuste koostamine, projekteerimis- ja remonttööd ning
püsiekspositsiooni
kontseptsiooni väljatöötamine, lahenduste projekteerimine ning I etapi tööd.
Tallinna Linnateatri arendusprojekt
700 000
Tallinna Linnateatril on valminud arengukontseptsioon, mis näeb ette koostöös riigiga
Tallinna Linnateatri kvartali väljaehitamist Laia ja Aida tänava vahelisel alal koos Põrgulava
laiendusega. Kolmele aastale jaotunud projekti tegevuskava kohaselt toimuvad esimesel aastal
tööde planeerimised ja projekteerimised ning esmased ehitustööd, teisel aastal keskendutakse
hoonete ehitusele ning kolmandal aasta lõpul peaks Linnateatri uues hoones tulema lavale
esietendus uutes tingimustes.
Mustpeade Maja restaureerimine
250 000
Pikk tn 26 hoones paikneb Tallinna Filharmoonia ning majast on kujunenud üks Tallinna
linna esindushoonetest ning juhtiv kontserdipaik.
Aastatel 2006-2011 teostati linna vahenditest hoones hädavajalikke remonttöid. 2013. aastal
alustati Mustpeade Majas taas renoveerimistöödega. Mustpeade Maja täieliku restaureerimise
hinnanguline maksumus on 4 800 000 €.
2018. aastal on planeeritud hoone fuajee ja salongide renoveerimine, sh elektripaigaldiste,
tuletõrje- ja valvesüsteemide kaasajastamine, mille keskused paiknevad fuajees ja selle
lähedal asuvates ruumides. Viiakse läbi keldrisaali ja siseõue remonttööd ning kaardistatakse
vee- ja küttetorustik kogu hoone seinte sees.
Tallinna Filharmoonia pillifond
25 000
Tallinna Kammerorkester on Eesti parimaid keelpillimängijaid koondav rahvusvaheliselt
tunnustatud orkester. Suurendamaks Tallinna Kammerorkestri konkurentsivõimet ning et
orkestri andekad interpreedid saaksid mängida parematel pillidel kui täna loodi 2017. aastal
Tallinna Filharmoonia pillifond, mille esimeseks eesmärgiks on soetada orkestrile
keelpillikvinteti jagu uusi meistripille (kaks viiulit, vioola, tšello ja kontrabass).
Tondi sõjakooli memoriaali rajamine
350 000
2018. aastal on kavandatud rajada Tondi tn 53 ja 55 vahelisel alal paiknevale pärnaalleele
Tondi Sõjakooli lõpetanud hukkunud ohvitseride memoriaal. Memoriaali rajamise ettepaneku
on Tallinna linnale esitanud MTÜ Tondi SK Ajalooklubi. Alates 1920. aasta maist kuni
1940. aasta juunini tegutsesid Tondi tänava kasarmulinnakus Eesti Vabariigi Kõrgem
Sõjakool, Sõjakool, Sõjaväe tehnikakool ja Lahingukool. Kahe aastakümne jooksul lõpetasid
selle praktiliselt kõik 1940. aasta juunipöörde ajal teenistuses olnud kaadri- ja
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reservohvitserid. Seniste uurimisandmete põhjal hukkus neist ja erus olevatest ohvitseridest
võitluses või kaotas elu repressiivorganite käe läbi aastatel 1940 – 1991 ligi 1400 ohvitseri.
V. Lenderi mälestusmärgi rajamine
250 000
Voldemar ja Elfriede Lenderil on oluline tähtsus ja roll Tallinna ja Eesti ajaloos. Voldemar
Lender oli aastail 1906-1913 esimene eestlasest Tallinna linnapea. Voldemar Lenderi kõrval
on Eesti ajaloos oluline tegelane ka tema abikaasa Elfriede Lender, kelle eestvedamisel
alustas 1907. aastal Tallinnas tööd temanimeline tütarlaste eragümnaasium. See oli esimene
eesti tütarlaste kool Eestimaa kubermangus. Tallinna linnavolikogu otsuse kohaselt rajatakse
linna ajalukku sügava jälje jätnud abielupaarile mälestusmärk Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaks endise Lenderi koolimaja Politseiaia pargi poole.
Tallinna Botaanikaaia remonttööd ja soetused
100 000
2018. aastal alustatakse Tallinna Botaanikaaia ühe suurema kollektsiooniala alpinaariumi
projekteerimistöödega. Rekonstrueeritakse kunagine K. Pätsi talu 1930. aastate alguses
ehitatud kirde-edelasuunaline õunaaia müür, kuhu on paigutatud Botaanikaaia kõrgekasvuliste
püsilillede ekspositsioon. Herbaariumi soetatakse vajalik inventar (tööpinnad ja valgustid)
herbaartööks ja teostatakse remonttöid palmimajas niiskuskahjustuste likvideerimiseks.
Botaanikaaia rosaariumi rajatised pärinevad valdavalt aastast 1964, kuid säilinud on ka
rajatisi vabariigi esimesest perioodist. Tänaseks on pargirooside kollektsiooni 1931. aastal
laotud paekivimüür täielikult amortiseerunud. See tuleb lammutada ja rekonstrueerida või
osaliselt asendada uuega. Rosaariumi rajatiste kogumaksumus täielikuks rekonstrueerimiseks
on 347 000 €.
Muinsuskaitsealased investeeringud
160 000
Toompea tugimüür on Tallinna linnamüüri osana riikliku kaitse all olev kultuurimälestis ja
UNESCO maailmapärandi objekt ning turismiobjekt. Tugimüürilt eemaldatakse müüri kattev
ja seda kahjustav taimestik ja taastatakse müüritise vuugid vastavalt 2017. aastal koostatud
tegevuskavale.
Linnamüür taastatakse osade kaupa konkreetse müürilõigu jaoks koostatud tegevuskava
alusel, eemaldatakse seda kahjustav taimestik ning taastatakse müüri katvad plaadid ja
müüritise vuugid.
Kultuurimälestisena riikliku kaitse all olevad Pirita kloostrivaremete kompleksi
konserveeritakse osade kaupa konkreetse töölõigu jaoks koostatud tegevuskava alusel.
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja ja linnaosa haldushoone
4 000 000 €
ehitamine ja sisustamine
Kultuurikeskus Kaja on aastatel 2000-2001 kohandatud endisest kinohoonest
kultuurikeskuseks. Kino Kaja hoone valmis 1964. aastal. Tüüpprojekti järgi ehitatud hoone on
amortiseerunud ning esineb olulisi puudusi turvalisuse tagamisel (puuduvad varuväljapääsud
keldris paiknevast esinejate riietusruumist ja III korrusel asuvatest ruumidest). 2008. aastal on
Arhitektuuribüroo Koot&Koot läbi viinud hoone ehituskonstruktsioonide analüüsi.
Eeltoodust lähtuvalt kuulutas Mustamäe Linnaosa Valitsus 18. märtsi 2016 välja ideekavandi
konkursi uue hoonetekompleksi ehitamiseks aadressile E. Vilde tee 118 (kultuurikeskus koos
linnaosa valitsuse haldushoonega). 2016. aasta juunis selgus ideekonkursi võitja, kelleks
osutusid AS Amhold ja BOA OÜ (ideekavandi autorid: Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus
Soonets). 2017. aastal on valmis eelprojekt ja ekspertiis, sisekujunduse põhiprojekt,
nõrkvoolu nõuded ja ekspertiis, telliti puittaimestiku haljastuslik hinnang. Väljastatud on
lammutusprojektile ehitusluba ja uue hoone ehitusluba. Lammutus- ja ehitustöödega on
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kavandatud alustada 2018. aasta esimeses kvartalis. Objekti planeeritav valmimise aeg on
kevad 2019.
Nõmme Muuseumi (Jaama 18) remonttööd ja soetused
37 500
Viimased suuremad investeeringud Nõmme jaamahoonesse, kus asub Nõmme muuseum,
tehti 2001. aastal kui vahetati osaliselt välja välisuksed ja korrastati aknaid. 2018. aastaks on
kavanmdatud hoone fassaadi rekonstrueerimise ja tehnosüsteemide osalise rekonstrueerimise
projekti koostamine, kütte- ja ventilatsiooni ning elektrisüsteemi ja nõrkvoolusüsteemi
ümberehitus ja uste ja akende vahetus.
Rahumäe, Kivimäe ja Hiiu jaamahoonete remonttööd
99 500
Rahumäe jaamahoones (Pärnu mnt 288b) uuendatakse hoone küttesüsteem ja teostatakse
ventilatsiooni ehitustööd, Kivimäe jaamahoone (Raudtee tn 97a) turvaliseks
ekspluateerimiseks on tarvilik üle vaadata kandekonstruktsioonid, välja ehitada kaasaegsed
kütte- ja ventilatsioonisüsteemid ning Hiiu jaamahoones (Raudtee 57a) kivikatuse vahetus,
fassaadi korrastamine ja parkimiskohtade väljaehitamine.
Salme Kultuurikeskuse remonttööd ja soetused
158 000
Tuleohutusnõuete täitmiseks on vajalik evakuatsioonivalgustuse ja kahe tuletõkke trepikoja
väljaehitus.
Kultuuriasutuste remonttööd ja soetused
237 500
Linna kultuuriasutused vajavad pidevalt väiksemamahulisi remontöid, samuti on vaja soetada
uut tehnikat ja muud inventari. 2018. aastal jätkatakse Kanuti gildi hoone restaureerimisega,
linnamüüri hooldus- ja renoveerimistöödega ning teostakse Raekoja plats 12 ehitustööd,
siseviimistlus- ja elektritööd seoses Käsitööliste muuseumi avamisega.
Tallinna Lauluväljaku investeeringud
500 000
Sihtasutus Tallinna Lauluväljak viis 2016. aastal läbi ekspertuuringu laululava seisundi
hindamiseks, mille tulemusena selgus vajadus teostada ulatuslikke renoveerimistöid laululava
kõlakaare laudise väljavahetamiseks ning astmestiku remontimiseks. Lisaks on eelolevate
aastate suursündmusi arvestades vajalik teostada remonttööd laululava esisel „paraadplatsil“,
rekonstrueerida laululava siseruumide ventilatsioon ja jahutussüsteem ning teostada
väiksemaid remonttöid. Eelnimetatud tööde projekteerimisega alustati 2016. aastal.
2017. aastal teostati raadiotorni rekonstrueerimistööd, lauluväljaku massiivsete tugipostide ja
galeriide remont, laululava tribüüni astmestiku remont. 2018. aastal alustatakse kõlaekraani ja
katuse ehitustöödega, mille käigus vahetatakse välja kõlaekraani puitlaudis, kandetalad,
stabiliseeritakse ja värvitakse trossistik. Vahetatakse peahoonet ja kõlaekraani kattev
katuseplekk.

4.4

Sport- ja vaba aeg

3 081 000

Spordiväljakute rajamine (M. Härma tn 14)
400 000
Objekti kogumaksumus on 2 075 000 €, millest 1 675 000 € on ettenähtud 2017. aasta
eelarves.
Lasnamäe Sportmängude Maja M. Härma tn 14 asuvate spordiväljakute rajamise
pinnasetöödega alustati 2008. aastal, kuid seoses majanduskriisist tingitud eelarvekärbete
tõttu tööd katkestati 2009. aastal. 2017. aastal alustati seni kasutuseta seisvale alale
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kunstmuruga
jalgpalliväljaku,
kolme
korvpalliväljaku,
jooksusirge
koos
kaugushüppekastidega ning talveperioodiks 400-meetrise kunstkülmaga uisuraja rajamisega.
Objekti lisainvesteeringu vajadus 2018. aastal on sademevee rahustussüsteemi ehitus vastavalt
AS Tallinna Vesi tingimustele, elektri kaablitrassi ehitus vastavalt Elektrilevi poolt
väljastatud tingimustele ja liitumistasu Elektrileviga.
Territooriumil olevaid spordirajatisi hakkab hommikupoolsetel aegadel kasutama kõrvalasuv
Lasnamäe Vene Gümnaasium ning pärastlõunasel ajal osutab seal tasulisi teenuseid Pirita
Spordikeskuse filiaal Lasnamäe sportmängude maja.
Linnaosadesse spordiparkide rajamine
250 000
Objektide kogumaksumus on 1 275 000 €, millest 1 025 000 € on ettenähtud 2017. aasta
eelarves.
Kavas on rajada spordipargid Põhja- Tallinna ja Nõmme linnaosadesse ning korraldada
ideekonkurss Lastestaadioni spordipargi projekteerimiseks.
Linnaosadesse jalg-, korv- ja võrkpalliväljakute rajamine
206 000
Objekti kogumaksumus on 456 000 €, millest 250 000 € kavandatakse 2019. aasta eelarves.
Kavas on rajada:
• Haabersti linnaossa Halla tn 14 spordiväljak.
• Kristiine linnaossa Tedre tn 58 ja Tildri tn 10 välitreeningpunktid ning koostöös
Tallinna Ülikooliga Räägu tn 19 avalik multifunktsionaalne spordiväljak.
• Mustamäe linnaossa asfaltkattega korvpalliväljakud Ehitajate tee 82 ja Sääse tn 11.
225 000
Spordi – ja vaba aja valdkonna asutuste remonttööd ja
soetused
Objekti kogumaksumus on 255 000 €.
Linna spordiasutused ja spordibaasid vajavad ka väiksemahulisi renoveerimistöid, mida ei ole
enne eelarveaasta algust võimalik ette näha. Spordi- ja Noorsooametile antakse võimalus
otsustada eraldatud summa piires teostada linna spordibaasides väiksemaid remonttöid ja
soetada inventari.
Kalevi staadioni rekonstrueerimine
2 000 000
Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2017 korraldusega nr 143 „Kalevi Keskstaadioni
rekonstrueerimise finantseerimise koostöölepingu heakskiitmine ja volituste andmine
Tallinna abilinnapeale linnapea ülesannetes“ kiideti Tallinna linna, kultuuriministeeriumi ja
mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV vahel sõlmitav koostööleping, mille
eesmärk on reguleerida Kalevi Keskstaadioni I etapi rekonstrueerimise riigi ja linna poolset
finantseerimist ning aidata seeläbi kaasa olemasoleva staadioni rahvusvahelistele nõuetele
vastavaks staadioniks saamisele. Vastavalt koostöölepingule toetab Tallinna linn staadioni
rekonstrueerimise I etappi summas kuni 7 038 000 €, eeldusel, et linna eelarves on ette nähtud
staadioni rekonstrueerimiseks vajalikud vahendid eelnimetatud mahus.
2018. aastaks on eelarves selleks kavandatud 2 000 000 €.

4.5

Sotsiaalhoolekanne

3 529 481

Pelguranna tn 31 tugikodu rajamine

1 381 081

„Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus“ § 15 alusel „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme
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2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele
vastavaks“ raames esitas linnavaraamet koostöös Tallinna Vaimse Tervise Keskusega
välisrahastuse taotluse Pelguranna tn 31 kinnistule psüühiliste erivajadustega inimestele
tugikodu ehitamiseks. Projekti eesmärk on toetatud elamise 30 teenusekoha loomine
esmasesse psühhoosi haigestunutele. Ehitatava hoone suletud netopind on 997,8 m2, kuhu
rajatakse ühetoalised korterid koos abiruumidega.
Projekti kogumaksumus on 1 473 081 €, millest 1 020 000 € moodustab välisrahastus ning
453 081 € on linna omaosalus. 2018. aasta investeeringute vajadus on 1 381 081 €, millest
välisrahastus moodustab 952 141 € ja linna omaosalus 428 940 €. Hoone valmib 2018. aastal
(lõpetatakse projekteerimistööd, toimub ehitustegevus ja maja sisustamine).
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse investeeringud
1. Pelguranna tn 31 hoone (olemasoleva 2-kordse)
renoveerimine

983 400
943 400

Pelguranna tn 31 hoones asuvad Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kaks üksust: Pelguranna
tugikodu ja Pelguranna teraapiakeskus. Hoones ei ole kapitaalremonti teostatud. Varasemalt
on hoones tehtud väiksemaid parendustöid, kuid ruumid vajavad põhjalikku uuendamist ja
sisemise infrastruktuuri kaasajastamist. Renoveeritava hoone maht on 961,4 m² ja hoonesse
on planeeritud kuni 30 1-toalist eraldiseisvat eluruumi, 2 individuaalse nõustamise ruumi,
1 suurem grupitöö ruum, 1 suur ühisköök. Keldrikorruse ruumilahendus muudetakse selliselt,
et sinna jääb saun koos pesuruumiga, ruum sportimiseks, soojasõlm ja laoruumid. Lisaks
renoveeritakse territooriumil asuvad eraldiseisev jalgrattahoidla ning tööriistade ja
aiatarvikute hoiukuur. 2018. aastal toimuvad ehitustööd ja sisustamine, renoveeritud hoone
võetakse kasutusele 2019. aastal.
2. Peterburi mnt 11 hoone renoveerimine

40 000

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kliendid on vaja majutada Pelguranna tn 31 hoone
renoveerimise ajaks teistele pindadele. Osa kliente on võimalik majutada Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti bilansis oleva hoone Peterburi tee 11 ruumidesse, mis vabanesid novembris
2017. Kuna nendes ruumides on senini tegutsenud noortekodu, on vajalik enne uute klientide
majutamist teostada ruumide remont.
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse (Sõle tn 61a) remont ja
ümberehitus

765 000

Aadressil Sõle tn 61a asub 1986. aastal ehitatud kortermaja. Hoone esimene ja soklikorrus on
varasemalt olnud kasutuses Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt. Ruumid on
amortiseerunud ja vajavad kapitaalset remonti. Rekonstrueerimistööde eesmärk on kohandada
0. ja 1. korruse ruumid Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse toimimise vajadustele, arvestades
nõudeid sisekliimale ja vastavalt kasutusotstarbest tulenevatele nõuetele. Sõle tn 61a ruumid
(I korrus 1100 m², kelder 300 m²) asuvad erinevate transpordivahendite peatuste lähedal, mis
võimaldab ka liikumispuudega isikutel külastada sotsiaalkeskust ning kasutada erinevaid
sotsiaalteenuseid. Investeeringu tulemusel muutub paremaks teenuse kättesaamine, seetõttu
suureneb teenusemaht ja paraneb teenuse kvaliteet. Sotsiaalkeskusele planeeritavad ruumid
on: eakate päevakeskus, tervisevõimlemise saal, lastepäevakeskus ja abiruumid keldris. 2018.
aastal toimub ehitustööde teostamine ja sisustamine.
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Iru Hooldekodu õenduskodu projekt
100 000
Aadressil Hooldekodu tee 2 asub Iru Hooldekodu, mille juurde on plaanis rajada iseseisev
statsionaarne õendusabi üksus ning see sisustada teenuse osutamiseks vajalike seadmete ja
inventariga. 2018. aastal valmib Iru Hooldekodu juurde rajatava uue 100-150 kohalise
õenduskodu projekt. Hoone eeldatav maksumus koos projekteerimistöödega, ehitamisega ja
sisustusega on hinnanguliselt 6 300 000 € ning valmimistähtajaks on kavandatud 2020. aasta.
Muud sotsiaalhoolekande projektid
1. Käo
Tugikeskuse
Maleva
projekteerimine ja ehitus

300 000
keskuse

tervikrenoveerimise

150 000

Käo Tugikeskuse Maleva tn 16 hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ja vajavad
kaasajastamist (kokku 2500 m²). Samuti vajavad uuendamist ventilatsioonisüsteemid
vastavalt tänapäevastele nõuetele. 2018. aastal on vajalik tellida Maleva keskuse hoone
elektri-, kütte- ja ventilatsiooniosa ning katuse rekonstrueerimise tööprojektid.
2. Sotsiaalasutuste remonttööd ja soetused

150 000

2018. aastasse on planeeritud alljärgnevad sotsiaalasutuste remonttööd:
- Tallinna Tugikeskus Juks (Kadaka tee 153) õueala renoveerimine 35 000 €;
- Tallinna Tugikeskus Juks (Kadaka tee 153) köögi, spordisaali ja aula remont 30 000 €;
- Käo Tugikeskuse lastekeskus (Käo tn 53) koridorides põrandakatete vahetus 10 000 €;
- Käo Tugikeskuse Pae keskus (Pae tn 37) noorte õuesviibimiseks puidust varjualuse ehitus ja
klientide ohutuse tagamiseks olemasolevate asfaltkattega teede laiendamine 25 000 €;
- Käo Tugikeskuse Pae keskus (Pae tn 37) vundamendi toestamine ja kanalisatsioonitorude
vahetus kuni väliskaevuni 30 000 €;
- Autistlike laste päevahoid (Alasi tn 4) parkettpõranda osaline vahetus ning ühe rühma
põranda puhastamine ja lakkimine 10 000 €;
- Tallinna Vaimse Tervise Keskuse noorte maja (Hooldekodu tee 2) ventilatsiooni
parandamiseks ventilatsiooniseadme remont 10 000 €.

4.6

Tervishoid

430 220

Tallinna Kiirabi meditsiinivarustuse soetamine
275 220
Tallinna Kiirabi planeerib soetada 2018. aastal meditsiinivarustust summas 185 400 €, lisaks
kulub kasutusrendil olevate autode väljaostmiseks 89 820 €.
Tallinna Haigla projekteerimine
155 000
Tallinna Haigla rajamise projekti kohaselt liidetakse tulevikus kaks keskhaiglat: AS IdaTallinna Keskhaigla ja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla. Uus Tallinna Haigla kompleks on
planeeritud Tallinnas Narva mnt 129 ja Narva mnt 129b kinnistutele. Kuni uute ravikorpuste
valmimiseni jäävad liidetavad haiglad tegutsema oma senistes asukohtades. Uue Tallinna
Haigla rajamisega kaasajastatakse kõigi Tallinna elanike jaoks patsiendikeskne ravitegevus ja
–kvaliteet võrdväärseks Euroopa parimale praktikale. Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning
lähiala detailplaneeringu ja Tallinna Haigla mahulise ja ruumilise planeeringu koostab
ConArte OÜ ja Industrius OÜ. Tellitud tööde kogumaksumus on 220 800 €, sellest 2018.
aastal 155 000 €.
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Kavandatav uus aktiivravi kompleks kaasajastab Tallinna keskhaiglate ravitingimused ning
asendab täna keskhaiglate kasutuses olevad 50-80 aasta vanused hajali paiknevad
haiglahooned. Planeeritava ala suurus on 27,52 ha, millest hoonestatavaks alaks on
planeeritud 21 ha. Alale on plaanis ehitada kuni 6-korruseline hoonestus.

4.7

Teed ja tänavad

53 389 608

Välisrahastusega teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine

27 353 907

Euroopa Liidu (EL) alanud eelarveperioodil 2014-2020 on üheks peamiseks eesmärgiks linna
jätkusuutlikuks arenguks esmavajalike teede ja tänavate infrastruktuuri ehitus ning
rekonstrueerimine. Uute suuremamahuliste objektide rajamisel ja rekonstrueerimisel viib linn
teede ja tänavate valdkonnas ellu neid projekte, millele eraldatava välisrahastuse osatähtsus
on 85% objekti kogumaksumusest.
Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015 korraldusega nr 93 kinnitati „Perioodi 2014–2020
transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava“, kuhu kuulub 17 projekti
kogusummas kokku 304,8 mln eurot. Investeeringute kavasse kinnitati ka 5 Tallinna linna
projekti.
2015. aasta sügisel alustati Reidi tee ehitusprojekti ning Haabersti ristmiku ja Gonsiori tänava
rekonstrueerimisprojektide koostamisega. Projekti „Vanasadama ja kesklinna vahelise
liikuvuskeskkonna arendamine“ elluviimiseks alustatakse projekteerimisega 2017. aastal.
Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetmetest „Üleriigiliste ja
rahvusvaheliste ühenduste arendamine“ ja „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate
liikumisviiside ühendamine“.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuprojektide hangete korraldaja on TPJ Inseneribüroo
OÜ ja tellija Tallinna Kommunaalamet, kelle bilanssi kuulub ehitistealune maa ja rajatis.
Haabersti ristmiku rekonstrueerimine
10 134 800
Projekt „Haabersti ristmiku rekonstrueerimine“ on investeeringute kavasse kinnitatud
abikõlbliku maksumusega 19 651 200 €, millest maksimaalne välisrahastus on 85% ehk
16 703 520 €.
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 88
„Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Haabersti ristmiku rekonstrueerimine
Tallinnas” ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi
koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale“, mida on muudetud
Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2017 otsusega nr 54.
Muudatuse kohaselt on nõustutud projekti kogueelarvega summas 20 905 200 €, millest
välistoetus on 17 769 420 €, ning Tallinna linna omafinantseering 3 135 780 €, millele
lisandub projektiga seotud lisafinantseering summas 909 600 €. Muudatuse tingis Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ettepanek eraldada Haabersti ristmiku
rekonstrueerimise projekti elluviimiseks täiendavaid ÜF vahendeid summas 1 065 900 €, et
tervikliku ühistranspordi taristu loomiseks välja ehitada ühistranspordirada Paldiski maantee
lõigus Zoo bussipeatusest kuni Mustjõe bussipeatuseni. Volikogu otsuse muudatus oli vajalik
MKM-ile, et teha Vabariigi Valitsusele ettepanek „Perioodi 2014–2020 transpordi
infrastruktuuri arendamise investeeringute kava“ muutmiseks.
Projekti eesmärgiks on TEN-T üld- ja põhivõrgustikku kuuluva Tallinn-Paldiski maantee
Haabersti ristmiku rekonstrueerimine, sealhulgas teede rekonstrueerimine, sildade/viaduktide,
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jalg- ja jalgrattateede rajamine ning tegevused negatiivsete keskkonnamõjude
leevendamiseks. Projekti raames rekonstrueeritakse Haabersti ristmik koos Paldiski maantee,
Rannamõisa tee ja Ehitajate tee rekonstrueerimisega minimaalses ristmiku toimimiseks
vajalikus mahus. Olemasolev ringristmik rekonstrueeritakse foorjuhitud ringristmikuks.
Projekti käigus uuendatakse/ehitatakse teelõike kokku 2,92 kilomeetri ulatuses. Ristmiku
rekonstrueerimisel on oluline liiklusohutuse parandamiseks ka eritasapinnas jalg- ja
jalgrattateede rajamine.
Projekti rakendusüksus on Tehnilise Järelevalve Amet. Ehitustöödega alustati 2017. aastal ja
tööd on kavas lõpetada 2018. aastal.
2018. aasta tööde katteks on kavandatud vahendeid kokku summas 10 134 800 €, sellest
välisrahastust 8 158 025 €, omafinantseeringut ja lisafinantseeringut projektijuhtimiskulude
näol kokku 1 976 775 €.
Reidi tee ehitus Tallinnas
14 196 532
Projekt „Reidi tee ehitus Tallinnas“ on investeeringute kavasse planeeritud abikõlbliku
maksumusega 28 500 960 €, millest maksimaalne välisrahastus on 85% ehk 24 225 816 €.
Linna omafinantseering on 4 275 144 € ning lisafinantseering projekti juhtimiskulude jm
kulude katteks summas 530 022 €. Projekti elluviimist toetab AS Tallinna Sadam 10%
ulatuses abikõlblikest kuludest summas 2 850 096 €, kellele Reidi tee avab paremad
juurdepääsuteed sadamaalale.
Projekti eesmärgiks on TEN-T üld- ja põhivõrgustikku kuuluva Tallinn-Narva maantee lõigu
uuendamine, sealhulgas teede ehitamine ja rekonstrueerimine, jalg- ja jalgrattateede rajamine
ning tegevused negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks. Pääs sadamatest
põhimaanteedele nr 4 – Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) maanteele ja nr 1 – Tallinn- Narva (E20)
maanteele on mitterahuldav. Tuukri ja Petrooleumi tänavatel ei ole arvestatud sadamast tuleva
raskeliikluse koormusega. Eesmärgiks on luua kiirem, mugavam ja ohutum ühenduskoridor
Tallinna sadamate ja Tallinn- Narva maanteega, kuna selle tee kaudu toimub rahvusvaheline
liiklus ja kaubavedu Venemaale. Selleks on vaja rajada uus sadamaühendustee – jaotustänav
nimega Reidi tee, mis ühendab Vanasadama Narva maanteega.
Projekti realiseerumisel ehitatakse 2018. aastal uus 2+2 läbiva sõidureaga jaotustänav lõigus
Jõe tänav – Russalka ristmik ja uusi maanteelõike 1,93 km ulatuses. Rekonstrueeritakse ca
1,41 km ühendusteid Reidi teega. Projekti mahus rajatakse uusi ja rekonstrueeritakse
olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 km. Projekti raames rajatakse
ühetasandiline Russalka ristmik mälestusmärgist lõuna poole, jalakäijatele rajatakse
samatasandilised reguleeritud ülekäigud. Reidi teele on kavandatud rajada neli fooriga
juhitavat ristmiku: Pikksilma tänav – Reidi tee; Petrooleumi tänav – Reidi tee; Uus-Sadama
tänav – Reidi tee; Ahtri tänav – Jõe tänav – Lootsi tänav – Reidi tee. Lisaks
rekonstrueeritakse kaks fooriristmikku. Projekti raames ühendatakse Piritalt kulgev
rannapromenaad kesklinnaga ja rajatakse maastikuarhitektuuri kontseptsioonist lähtuv
tänavahaljastus. Eesmärgiks on seatud ehitustööde põhimahus lõpetamine 2018. aastal.
Projekti rakendusüksus on Tehnilise Järelevalve Amet.
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 89
„Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Reidi tee ehitus Tallinnas" ning volituste
andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja
Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.
Reidi tee ehitusega seoses sõlmiti Tallinna Linnavalitsuse 04. mai 2016 korralduse nr 665-k
alusel Circle K Eesti Aktsiaseltsiga Lootsi tn 1 kinnistu ostmiseks leping summas
1 552 000 €.
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Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 90 alusel sõlmisid Tallinna linn,
Circle K Eesti Aktsiaselts ja Aktsiaselts TALLINNA SADAM 15. juunil 2016
ühiste kavatsuste protokolli, mille kohaselt osaleb sadam välisprojekti „Reidi tee
ehitus Tallinnas” omafinantseeringu kaasfinantseerimisel 2/3 ulatuses (10%
projekti abikõlblikest kuludest), kuid mitte rohkem kui 3,3 mln €. Projekti
kaasfinantseerimiseks sõlmitakse eraldi kokkulepe.
2018. aasta tööde katteks on kavandatud vahendeid kokku summas 14 196 532 €, sellest
välisrahastust 11 699 364 €, omafinantseeringut ja lisafinantseeringut projektijuhtimiskulude
näol kokku 2 497 168 € (sellest sadama kaasfinantseering 1 513 854 €).
Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine

1 299 975

Projekt „Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine“ on
investeeringute kavasse planeeritud abikõlbliku maksumusega 10 180 705 €, millest
maksimaalne välisrahastus on 85% ehk 8 653 599 €. Linna omafinantseering on 2 530 406 €
ning lisafinantseering projekti juhtimiskulude jm kulude katteks summas 203 913 €. Projekti
kogumaksumuseks koos projekteerimisega on kavandatud 11 387 918 €.
Projekti eesmärgiks on linnakeskuse avaliku linnaruumi inim- ja keskkonnasõbralikumaks
muutmine ning erinevate liikumisviiside parem integreerimine, parandamaks rahvusvaheliste,
üleriigiliste ja kohalike ühenduste seotust. Tallinna Linnahalli ja Maakri kvartali vahelise ala
ühendamine loogilise ja kvaliteetse kergliiklusteede võrgustikuga ning Tallinna peatänava
kontseptsiooni realiseerimine loovad eelduse kesklinna mereäärsete alade arenguks,
kinnistades pealinna kuvandit merelinnana.
Projekti tulemusena ühendatakse kesklinna reisisadamad ja mereäärne ala linnakeskusega alal
Linnahallist, Mere puiesteest ja D-terminalist Rävala puiesteeni ning Vabaduse väljakuni,
eesmärgiga luua turvalised ja mugavad ühendused jalakäijatele ja kergliiklejatele koos
sobiliku kujundusega. Projekti raames leitakse sobiv XXI sajandile kohane arhitektuurne,
insenertehniline ja linnakujunduslik lahendus vanalinnaga vahetult külgnevale ning
mereäärseid alasid ja linna ärikeskust ühendavale linnakeskuse avalikule tänavaruumile.
Kõnniteed muudetakse laiemaks ning ehitatakse loogiliselt paiknevad, turvalised ja
jalakäijasõbralikud ülekäigukohad merega paralleelselt kulgevatele magistraalidele.
Täiendatakse jalgrattateede võrgustikku, mis seoks mugavalt ja ohutult Tallinna ida- ja
läänepoolsed jalgrattateed. Parandatakse ühistranspordi kasutamise tingimusi, rajatakse
tänavahaljastust ning kaasajastatakse Narva maantee, Viru ringi ja Pärnu maantee
liiklusskeemi.
Rakendusüksus on Tehnilise Järelevalve Amet.
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2017 otsusega
nr 16 „Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Vanasadama ja kesklinna vahelise
liikuvuskeskkonna arendamine" ning volituste andmine abilinnapeale linnapea ülesannetes ja
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.
Projekti toetuse taotluse esitamiseks I poolaastal 2018 viiakse 2017. aastal läbi
projekteerimise hange hinnangulise maksumusega 1 003 300 €, mis tuleb katta täiendavatest
vahenditest, kuna majandus- ja taristuministri 03. oktoobri 2014 määruse nr 85 „Transpordi
infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020“ kohaselt ei ole projekteerimiskulud
abikõlblikud.
2018. aasta töödeks on kavandatud vahendeid kokku summas 1 299 975 €, sellest
välisrahastust 845 750 €, omafinantseeringut ning lisafinantseeringut projekteerimis- ja
projektijuhtimiskulude näol kokku 454 225 €.
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Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas
1 722 600
Projekt „Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas“ on investeeringute kavasse planeeritud
abikõlbliku maksumusega 6 775 100 €, millest maksimaalne välisrahastus on 85% ehk
5 741 875 €. Linna omafinantseering on 1 013 265 € ning lisafinantseering projekti
juhtimiskulude jm kulude katteks summas 135 300 €.
Projekti eesmärgiks on ühistranspordi ühenduskiiruse suurendamine, erasõidukitele kesklinna
suunalise liikluse piiramine ja liiklusvoo sujuvamaks muutmine, et vähendada müra,
vibratsiooni ja heitgaaside negatiivset mõju linnakeskkonnale ning ohutuma liikluskeskkonna
kujundamine. Rekonstrueerimistööde käigus toimub Gonsiori tänava koridori ümberehitamine
ja liiklusruumi ümberjagamine ühistranspordi kasuks ning valgustuse ja kergliiklusteede
rekonstrueerimine.
Projekti realiseerumisel rekonstrueeritakse sõiduteed ja kergliiklusteid ning rajatakse
haljastust. Rekonstrueeritav tänavalõik algab Maneeži tänavast ja lõpeb Laagna tee alguses.
Lisaks on projekti mahtu kaasatud K. Türnpu tänav lõigus J. Kunderi tänav – Tartu maantee,
Laagna tee lõik pikkusega 0,3 km ning K. Türnpu tänava lõik pikkusega 0,21 km.
Gonsiori tänava liikluskorralduse kohaselt on äärmised sõidurajad planeeritud ühistranspordi
tarbeks ning keskmine sõidurada muutuvsuunaga rada: hommikupoole linna sissetulev ja
õhtupoole linnast välja suunduv.
K. Türnpu ja Tartu maantee ristmik ehitatakse ümber selliselt, et võimaldada K. Türnpu
tänavalt parempööre Tartu maanteele. Laagna tee ja Gonsiori tänava lõikumiskohtade lähedal
olevale alale on planeeritud „Pargi ja reisi“ 154 parkimiskohaga parkla.
Rakendusüksus on Tehnilise Järelevalve Amet.
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 87
„Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas"
ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale
abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.
2018. aasta töödeks on kavandatud vahendeid kokku summas 1 722 600 €, sellest
välisrahastust 1 435 459 €, omafinantseeringut ja lisafinantseeringut projektijuhtimiskulude
näol kokku 287 141 €.
Linnapiirkondade kergliiklusteede rajamine
1 195 301
Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme tegevuste eesmärkide elluviimiseks on
siseministri 3. märtsi 2015 määrusega nr 9 kinnitatud „Toetuse andmise tingimused meetmes
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“. Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015
määrusega nr 4 on vastu võetud „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“
ning selle alusel on Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2016 korraldusega nr 210-k
kinnitatud Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava.
Tegevuskavas toodud projektidest on ellu viidud järgmised:
• kergliiklustee raudteetammil lõigus Ehitajate tee - Stroomi rand;
• Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Tähetorni tn - Järvekalda tee;
• Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt - linna piir.
Projektitaotlused esitatakse rakendusüksuseks olevale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.
Projekte rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ tegevuse „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja
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keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” raames. Omafinantseering moodustab
projektide abikõlblikust maksumusest 15%.
2018. aastal on kavandatud linnapiirkondade kergliiklusteede rajamiseks kokku vahendeid
summas 1 195 301 €, millest välisrahastus on 1 006 303 € ja linna omafinantseering koos
projekti juhtimise kuludega 188 998 €.
2018. aastal rajatakse järgmisi kergliiklusteid:
Viljandi mnt kergliiklustee

506 870

Projekt on tegevuskavasse kinnitatud hinnangulise kogumaksumusega 783 827 €, millest
maksimaalne välisrahastus on 663 000 €. Kergliiklustee eeldatav valmimine on 2018. aasta
sügisel. Välisrahastuse taotluse esitamiseks 2018. aastal alustati 2017. aastal ehitusprojekt
koostamist.
Projekti raames valmib Kiili valda ja Tallinna linna ühendav 1,7 km pikkune Viljandi mnt
kergliiklustee lõigus Pärnu mnt - Valdeku tn, mis tagab liikuvuse olulisemate tagamaa asulate
vahel. Kergliiklustee rajamisega ühendatakse Pärnu maantee ääres olev kergliiklustee
Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku projekti raames Kiili valla poolt rajatud Viljandi
maantee kergliiklusteega. Uue kergliiklustee lõiguga tagatakse Tallinna tõmbekeskuste
ühendamine kergliiklusteede võrgustiku kaudu Tallinna ümber kiiresti kasvanud asulatega
Kiili vallas.
2018. aastal on kavandatud ehitustöid mahus 506 870 €, sellest välisrahastuse arvelt
428 740 €. Omafinantseering ja lisafinantseering kokku on 78 130 €.
Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee

146 507 €

Projekt on tegevuskavasse kinnitatud hinnangulise kogumaksumusega 1 464 927 €, millest
maksimaalne toetuseks taotletav summa on 1 239 108 €. Projekti eeldatav elluviimise aeg on
10.2018 – 10.2020. Projekti tulemusel rajatakse kergliiklusteed pikkusega 3,05 km.
Projekteerimiseks on esitatud projekteerimistingimuste taotlus. EAS-ile tuleb toetuse taotlus
esitada hiljemalt 2018. aasta 31. detsembril.
2018. aasta projekteerimistööde katteks on kavandatud vahendeid kokku summas 146 507 €,
sellest välisrahastust 123 911 €, omafinantseeringut 21 867 € ja lisafinantseeringut
projektijuhtimiskuludeks 729 €.
Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee

150 750 €

Projekt on tegevuskavasse kinnitatud hinnangulise kogumaksumusega 3 014 718 €, millest
välisrahastus on 2 550 000 €. Projekti eeldatav elluviimise aeg on 10.2018 – 08.2020. Projekti
tulemusel rajatakse kergliiklusteed pikkusega 1,55 km.
Projekteerimiseks on esitatud projekteerimistingimuste taotlus. Projekti kavandamise etapis
on MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus saanud KIKi toetust projektile „Tallinna kesklinna ja
vanasadama vahelise liikumisruumi ümberkavandamine ja transpordisaaste vähendamine –
värske õhu foorum“.
EAS-ile tuleb toetuse taotlus esitada hiljemalt 2018. aasta 31. detsembril.
2018. aasta projekteerimistöödeks on kavandatud vahendeid kokku summas 150 750 €, sellest
välisrahastust
127 500 €,
omafinantseeringut
22 500 €
ja
lisafinantseeringut
projektijuhtimiskuludeks 750 €.
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

98 798
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Projekt on tegevuskavasse kinnitatud hinnangulise kogumaksumusega 2 195 500 €, millest
maksimaalne välisrahastus on 1 819 000 €. Tegevuskava aluseks olevas Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud ettepanekus on ette nähtud, et projekti esimese
etapina tellitakse alusuuringud, koostatakse arhitektuurivõistluse lähteülesanne ning viiakse
läbi lähteülesande avalik menetlus eesmärgiga saavutada konsensus eelkõige asumi elanike
seas. Seejärel korraldatakse arhitektuurivõistlus parima linnaruumilise lahenduse ja
arhitektuuri osa projekteerija leidmiseks. Võidutöö autoritelt tellitakse eskiisprojekti
täpsustamine. Kõik eelnev on võtmetähtsusega projekti edukaks elluviimiseks. Seejärel
korraldatakse projekteerimishange või projekteerimise- ja ehitamise hange, millele seatakse
tingimuseks, et tuleb kasutada varem valminud arhitektuurset eskiisprojekti ja teha autoritega
igakülgset koostööd.
Vana-Kalamaja
tänavaruumi arhitektuurivõistluse
korraldamiseks
on
korraldatud
ideekonkurss. EAS-ile tuleb toetuse taotlus esitada hiljemalt 2018. aasta 31. detsembril.
Projekti eeldatav elluviimise aeg on 01.2018 – 10.2020.
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise eesmärgiks on Kalamaja asumi olulisima tänava
kujundamine jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning asumit liitvaks linnaruumiks. Projekti
tulemusel rajatakse kergliiklusteed pikkusega 1,1 km. Avalik linnaruumi maht, mis projektiga
luuakse või taastatakse on 15 000 – 20 000 m2.
2018. aasta projekteerimistöödeks on kavandatud vahendeid kokku summas 98 798 €, sellest
välisrahastust 81 855 €, omafinantseeringut 14 445 € ja lisafinantseeringut projektijuhtimise
ja muudeks kuludeks 2498 €.
Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee –
Vana-Tartu maantee)

292 376

Projekt on tegevuskavasse kinnitatud hinnangulise kogumaksumusega 866 455 €, millest
maksimaalne välisrahastus on 732 891 €. Liikumisraja eeldatav valmimisaeg oli 2017. aasta
septembris. Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitseala piirile rajatavale kergliiklusteele
esitatud täiendavatest nõuetest lähtuvalt on projekteerimine viibinud üle aasta. Kuna
keskkonnamõju leevendavate täiendavate meetmete projekteerimine suurendab
ehitusmaksumust, tuleb lugeda projekteerimise kulu mitteabikõlblikuks kuluks summas
48 081 € ning sellest lähtuvalt suureneb välisprojekti kogumaksumus 914 536 €-ni.
Projekti tulemusena rajatakse ca 1 km pikkune ja ca 4 m laiune Tartu maantee kergliiklustee
ja Ülemiste järve poolsel küljel asuv terviserada lõigus Lennujaama tee kuni Vana-Tartu
maantee koos sellega seonduvate tegevustega, sh valgustus, haljastus, piirdeaia
ümbertõstmine. Kergliiklustee rajamisega luuakse võimalus kergliiklejate ohutumaks
liiklemiseks Peetri, Järveküla, Ülemiste ja Juhkentali asumite vahel. Lisaks erinevate asumite
ühendamise funktsioonile tagatakse rajatava kergliiklusteega ühendus Tallinna
kergliiklusteede võrgustikuga.
Projekti tulemusel panustatakse koostöös Rae vallaga kaugema eesmärgi täitmisesse, rajades
ühe lõigu Ülemiste järve tervise- ja liikumisrajast.
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 86
„Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ülemiste järve liikumisrada
(Tartu mnt lõigus Lennujaama tee - Vana-Tartu maantee)" ja volituse andmine Tallinna
Kommunaalameti juhatajale“.
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2018. aastal on kavandatud töid mahus 292 376 €, sellest välisrahastuse arvelt 244 297 €.
Omafinantseeringuks ning lisafinantseeringuks projektijuhtimise kulude katteks on
kavandatud 48 079 €.
Välisrahastuseta teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine
21 260 000
2018. aastal on kavandatud teostada uute teede ehitamist ning olemasolevate teede
rekonstrueerimist, kapitaalremonti ja taastusremonti, samuti sildade ja viaduktide
kapitaalremonti ning projekteerimistöid kokku summas 21 260 000 €.
2018. aastal rekonstrueeritakse või tehakse kapitaalremonti Suur Sõjamäe tänaval (Kesk
Sõjamäe tn – J. Smuuli tee), Valdeku tänaval (Vabaduse pst – Pärnu mnt) Vana-Pirita teel,
Juurdeveo tänaval, Türi tänaval, Tuuliku tn kõnniteel jt tänavatel. Rajatakse Pae asumi
jalakäijate promenaad ja Kalevi staadioni juurdepääsutee koos parklaga. Rekonstrueeritakse
ristmikke, ühistranspordipeatusi ja –radasid ning remonditakse sildu, viadukte ja
kvartalisiseseid teid.
Välisrahastuseta kergliiklusteede ja terviseradade rajamine

950 000

2018. aasta välisrahastuseta kergliiklusteede ja terviseradade rajamise raames jätkatakse
olemasolevate kergliiklusteede ühendamisega terviklikuks võrgustikuks. Alustatakse Õismäe
raba terviseraja ehitust ning rekonstrueeritakse Vabaõhukooli tee lõigul Rahvakooli teest kuni
Hunditubaka teeni ja rajatakse laudtee läbi roostiku Tabasalu panga alt Kakumäe randa.
Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine
1 000 000
Püstitatud eesmärk - valgustada kõik linnale kuuluvad tänavad on täidetud, jätkuvalt vajavad
tähelepanu amortiseerunud valgustusvõrk ja/või ebapiisavalt valgustatud tänavad. Eesmärgiks
on Tallinna linna välisvalgustuse funktsionaalsuse ning esteetilisuse parendamine ning
energiasäästu suurendamine, kasutades LED-tehnoloogial põhinevaid valgusteid.
2018. aastaks kavandatud tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde planeerimisel on lähtutud:
•

•
•

amortiseerunud, normidele ja eeskirjadele mittevastavate ülekandeliinide, puit- ja
betoonmastide ning seadmete, samuti ebaefektiivsete valgustite väljavahetamine energiat
säästvate, kaasaegsete valgustite vastu;
välisvalgustuse parendamine ebapiisavalt valgustatud aladel (tänavad, pargid, haljakud,
mänguväljakud jne);
ülekäiguradadele erivalgustuse rajamise jätkamine.

Kavandatavate tööde eesmärgiks on tagada normidekohase ja kaasaegse valgustuse
väljaehitamine ka teedeehituse objektidel – tänavatel, kus planeeritakse vaid uute ülekatete
tegemist.
Katastroofilises
seisukorras
on
mitmete
tänavate
amortiseerunud
raudbetoonpostidega tänavavalgustusvõrk (Peterburi mnt, Kadaka tee jne kokku ligikaudu
10 000 valgustimasti), mis nõuab valgustimastide uuendamist koos kaabeldusega.
Kokku on tänavavalgustuse ehituseks ja renoveerimiseks 2018. aastal kavandatud
1 000 000 €, sh programmi „Turvaline ülekäigurada“ jätkamiseks on kavandatud 400 000 €.
Fooriobjektide rajamine
463 400
Liikluse sujuvamaks muutmise ja liiklusohutuse parendamise eesmärgil on kavas rajada
liikluse probleemsematesse kohtadesse uusi fooriobjekte. 2018. aastal on kavas rajada
foorisüsteemid:
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•
•
•
•
•

Rannamõisa tee/Pikaliiva tn ristmik;
Paljassaare tee/Tööstuse tn/Kopli tn/Sitsi tn ristmik;
Narva mnt TLÜ foorid;
Kadaka pst/Mäepealse tn ristmik;
Kadaka tee/Kassi tn ristmik.

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja uuendamine
(elektroonilised liiklusmärgid, foorikontrollerid, fooripead,
liiklusjärelevalve seadmed)
400 000
2018. aastal on kavas liiklusohutuse suurendamise eesmärgil paigaldada ja uuendada
elektroonilisi liikluskorraldusvahendeid (elektroonilised liiklusmärgid, foorikontrollerid,
fooripead, liiklusjärelevalve seadmed).
Kandurid
100 000
Vältimaks valgusfooride ja liiklusmärkide konsoolide, portaalide postide kukkumist inimeste
ja sõidukite peale tuleb pidevalt vahetada kõige korrodeerunumaid konstruktsioone
(kandureid).
Maade, kinnistute ja asjaõiguste omandamine
2018. aastal on kavandatud teemaa ostmiseks 667 000 €:
•
•
•
•

4.8

667 000

Suve tänava laienduse ehitamiseks vajalike maade omandamine – 15 000 €;
Kalevi Keskstaadioni juurdepääsutee ehitamiseks vajalike maade omandamine –
343 000 €;
Haabersti liiklussõlme ehitamiseks vajaliku Rannamõisa tee 4d kinnistu omandamine –
255 000 €:
Lasnamäe Kergejõustikuhalli teenindamiseks vajaliku parkla omandamine – 54 000 €.

Transport

3 743 200

Ootekodade soetamine ja paigaldamine

700 000

2017. aastal lõppesid lepingud JCDecaux Eesti OÜga, mille alusel on antud linna kasutusse
kolme linnaosa 96 ühistranspordipeatuses asuvad ootekojad. Kuigi lepinguid pikendati aasta
võrra, on ootekodade küsimus pikemas perspektiivis lahenduseta. 2018. aasta 21. novembril
lõpeb Pirita Linnaosa Valitsuse leping 9 ootekoja kasutamiseks. Lisaks eelnimetatud
ootekodadele on veel 144 peatust, kus ootekoda puudub täna sootuks või kus ootekoja
seisukord on nii halb, et see tuleb kiiremas korras välja vahetada. Ootekodade probleemi
lahendamisega alustamiseks nähakse ette 700 000 €.
Ühistranspordipeatustes reaalajainfotabloode paigaldamine
200 000
Tallinna linnas avalikku sõitjatevedu teostavate ühissõidukite reaalaja infosüsteemi ostmise
eesmärk on parandada ühistransporditeenust, esitades sõitjatele täpset ja kättesaadavat infot.
Reaalajas info saamine suurendab ühistranspordi kasutajate rahulolu, sest reisijal on võimalik
paremini planeerida oma aega ja ühistranspordi kasutamist. Reaalaja infosüsteemi efektiivsus
on kõige suurem tipptundidel, kuna võimaldab reisijatel operatiivselt valida alternatiivsed
ühissõidukeid jõudmaks võimalikult kiiresti sihtpunkti. Seeläbi saab ühtlustada ka
ühissõidukite koormust. Kavas on paigaldada 2018. aastal reaalaja infotablood 11 peatusesse:
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Haabersti (2 tk), Nõmme, Kullerkupu, Marja, Kivisilla (endine Kunstiakadeemia), Bussijaam,
Laagna, Kuristiku, Kalevipoja ja Viru.
Viru keskuse bussiterminali remont

400 000

Reisijad ei ole rahul Viru keskuse autobussiterminali valgustusega, mistõttu vajab
ümbertegemist terminali kogu ruumilahendus. Renoveerimine sisaldab bussiterminali mööbli
renoveerimist (pingid, nõjatumisletid, sõidutrepi piirded), ripplae kompaktplaatide
paigaldamist 1150 m2 ulatuses, üldpindade valgustite (220 tk) ning esitluspindade
kohtvalgustite ja prožektorite (30 tk) paigaldamist. AS Viru Keskus katab 50%
renoveerimistööde maksumusest.
Trammide rekonstrueerimine
2 443 200 €
Vastavalt Tšehhi firmaga Cegelec 2016. aasta juulis sõlmitud lepingule rekonstrueeritakse
2018. aastaks 14 trammi (12 KT6 tüüpi ja 2 KT4 tüüpi trammi). Renoveeritakse trammide
kere, raam, paigaldatakse trammile uus interjöör (sh istmed jm sisustus), uus elektroonika,
kaabeldus, vajadusel uued aknad, remonditakse ja moderniseeritakse trammide pidurid.
2017. aastal antakse Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile üle kokku 10 renoveeritud
trammi ning 2018. aastal 4 trammi. Tallinna linn annab Tallinna Linnatranspordi
Aktsiaseltsile trammide rekonstrueerimiseks 2018. aastal sihtotstarbelise toetuse viimase
osana 2 443 200 €.

4.9

Tehnovõrgud

250 000

Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste
rajatiste 3D andmeseireks

250 000

Abikõlblik projekti kogumaksumus on 500 000 €, millest välistoetus on 250 000 € ja projekti
omafinantseering 250 000 €. Projekti tegevuste kavandatav elluviimise aeg ja projekti
abikõlblikkuse periood on 1.07.2017 – 30.06.2019.
Projekti eesmärk on välja töötatud kaasaegsetel tehnoloogiatel põhinev lahendus maa-aluste
tehnovõrkude kolmemõõtmeliseks (3D) andmehõiveks, töötlemiseks ja kasutamiseks
linnaruumi planeerimisel, arendamisel ja haldamisel. Projekti tulemusel luuakse tehniliste ja
regulatiivsete nõuete kogum ja protsessi kaart. Projekti tulemusena hakkab linn ise hankima ja
nõudma linnaruumis ehitustegevust teostavatelt ettevõtetelt, kolmemõõtmelisi, nõuetele
vastavaid ja tegelikke andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta. Lahenduse loomise,
juurutamise ja andmehõive järel saavad linna allüksused ning linnaruumi arendajad kasutada
terviklikku, ajakohast ja tegelikkusele vastavat maa aluste tehnorajatiste 3D andmestikku.
Projekti rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „TA&I süsteemi kohaliku
sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT +
tervis + ressursid) arendamiseks” raames.
Innovatsiooni toetavate hangete programmi II vooru esitatud Tallinna Kommunaalameti
taotluse rahuldas EAS 27.06.2017 otsusega nr 1.1-5.2/17/746.
2018. aasta tegevuste katteks on kavandatud vahendeid kokku summas 250 000 €, sellest
välisrahastust 125 000 €, omafinantseeringut 125 000 €.
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4.10 Heakord

5 679 545

Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde
infosüsteemi loomine

220 000

Projekti hinnanguline maksumus on eeltaotluse alusel 440 600 €.
Projekti eesmärk on lihtsustada linnas tehtavate heakorra-, hooldus- ja haljastustööde
korraldamisega seotud protsesse, sh hangete läbiviimist tööde teostajate leidmiseks ning tööde
teostamise ja selle kvaliteedi üle arvestuse pidamiseks, koguda objektide kohta vajalikke
andmeid ning vältida dubleerimist, kaasata kodanikke üksiktööde vajadustest teavitamisse
ning luua ühtne rakendus avalikkuse poolt edastatud heakorraprobleemide haldamiseks.
Loodav infosüsteem peab olema nutikas ja tõhus ning majanduslikult efektiivne. Süsteem
integreerib vajalikud andmed hooldusobjektide kohta, võimaldab pidada arvestust tööde
teostamise üle, kus on olemas võimalus tööde teostamise ning mahu sisestamiseks ja
võimaldab lihtsat ning mugavat järelevalvet, muuhulgas kvaliteedi hindamist ja aruannete
tegemist.
Riigi Infosüsteemi Amet rahuldas projekti „Tallinna linna hooldus-, heakorra ja
haljastustööde infosüsteem“ eeltaotluse 4. juulil 2017. Täistaotlus tuleb esitada
rakendusüksusele mitte hiljem kui 6 kuud pärast eeltaotluse rahuldamist.
Projekti tegevused on kavandatud ajavahemikule 03.07.2017 – 30.06.2019.
2018. aasta tegevuste katteks on kavandatud vahendeid kokku summas 220 000 €, sellest
välisrahastust 187 000 € ja omafinantseeringut 33 000 €.
Tammsaare pargi projekteerimine ja rekonstrueerimine
2 116 595
Tammsaare pargi rekonstrueerimise eesmärgiks on luua kaasaegse kujundusega, parima
funktsionaalsusega, kompositsiooniliselt tasakaalustatud ning turvalisust pakkuv park, mis
väärtustab pargi ala linnaruumis eelkõige pargina ja mitte väljakuna, sisaldades avatud ning
suletud alasid, teadlikult kujundatud aktiivseid ning passiivseid pargitsoone.
Pargi rekonstrueerimise projekti koostamisega alustati 2015. aastal ning pargi
rekonstrueerimistööd on kavandatud lõpetada 02.07.2018. 2018. aasta tööde maksumuseks on
2 116 595 €.
Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse pargi teede katendid, korrastatakse haljastus,
rajatakse tehnovõrgud, valgustus ning paigaldatakse linnamööbel. Estonia Teatri esisele alale
rajatakse Uue Turu plats, mille olemasolev süvend on plaanis likvideerida, muutes selle
ühetasapinnaliseks. Olemasolev 1905. aasta mälestusmärk nihutatakse keskselt kohalt pisut
varjatumasse pargitsooni. Uue Turu platsil saab korraldada kultuuriüritusi ning paigaldada
ajutisi müügilette hooajaliste turgude tarvis. Tammsaare monumendi taga tihendatakse
teedevõrku ning lisatakse „folie“-tüüpi katusealuseid ja intiimsemat haljastust. Viru
keskusega külgnevale praegu ebamäärase funktsiooniga kasutamata alale tekib koht avalike
ürituste ja kontsertide jaoks – Tallinna väljak, mis on rõhutatult lihtsa ja kaasaegse disainiga
ning moodustab niimoodi üleminekutsooni lopsaka, peamiselt ajaloolise haljastusega
Tammsaare pargi ja kaasaegse vormikeelega hoonetekompleksi vahel. „Merineitsi“ skulptuuri
ümber tekib tõstetud haljastuspindade ja rohkete istumisvõimalustega privaatsem tsoon – nn
„Merineitsi park“.
Muud pargid ja rohealad

1 602 700
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2018. aastal on kavas mitmete linna parkide korrastamine või renoveerimine.
Õismäe tiigi ja purskkaevu renoveerimise eesmärgiks on olemasoleva amortiseerunud
purskkaevu asendamine kaasaegse valgustusega purskkaevuga.
Suurima mahuga tööd on planeeritud Löwenruh pargis. XVIII sajandi lõpus rajatud ja
käesoleval ajal looduskaitse all olevas pargis on eesmärgiks pargi säilitamine ning
väärtustamine, korrastades olemasolevaid katendeid ja rajades pargi valgustuse. Parki
ehitatakse paviljon, kõlakoda, mitmed sillad, puhastatakse tiik, rekonstrueeritakse
sademeveesüsteem.
Kavandatud on mitme Mustamäe pargi uuendamine: Männipark, Lepistiku park, Parditiigi
park, Sütiste parkmets. Mustamäe populaarseima pargi Männipargi korrastamise eesmärgiks
on muuta park inimestele veelgi atraktiivsemaks ja elavamaks ning luua pargi eriealistele
kasutajatele erinevaid tegevusi pakkuvaid platse ja väliinventari. Jätkub ka Mustamäe
hoovialade korrastamine.
Kase pargi rekonstrueerimise eesmärgiks on vaba aja ja puhkevõimaluste suurendamine ning
heakorrastatud linnaruumi saavutamine.
Olemasolev pargiinventar on vananenud ja puudulik ning vajab uuendamist.
Investeeringutega tõstame aktiivses kasutuses oleva Kase pargi atraktiivsust ja heakorda,
paigaldades pingid, valgustid ja prügiurnid. Jalgrattahoidjate paigaldamisega võimaldame
pargikasutajatele alternatiivliikumisviisi.
Kase pargi ja Süsta pargi investeeringutega saab nende parkide senist kasutusfunktsiooni
mitmekesistada ja sellega on eesmärk tõsta seni väheses kasutuses olevate parkide
külastatavust. Peremänguväljakute ja –rajatiste ning pargivalgustuse rajamisega parandatakse
kõrghaljastusega parkide atraktiivsust ja külastajate turvalisust.
Stroomi puhkealal on eesmärgiks moderniseerida Põhja-Tallinna linnaosa rannapark ning
suurendada rannaala kasutajate treeningu- ja puhkevõimalusi.
Piiskopi aia korrastamise eesmärgiks on uuendada inventari, jalgteede katendeid ning
korrastada haljastust.
Mustjõe asumi külaplatsi rajamisega on Veskimetsa Mustjõe asumi elanikel tulevikus
võimalik korraldada paljusid kogukonnaüritusi, mis toetavad kogukonna elu ja arengut ning
väärtustavad kohalikku identiteeti.
Kavandatud on looduskaitsealuses Toompargis asuva Snelli tiigi puhastamine. Tiigi seisund
on halb: veekogu ähvardab kinnikasvamine, ümbruskonda eritub palavate ilmadega halba
lõhna, tiiki ladestunud risu kujutab ohtu veelindudele ja pargi ökosüsteemile.
Koguperemänguväljakute rajamine ja rekonstrueerimine
200 250
Alustatakse Männiparki peremänguväljaku projekteerimist. Mustamäe linnaosa ainuke
peremänguväljak rajati Männiparki juba 2005. aastal ja kogu kasutusperioodi jooksul on see
peremänguväljak saanud väga suure koormuse. Mänguväljak on amortiseerunud ja vajab välja
vahetamist, et tagada lastele väljaku ohutu kasutamine. Tegemist on suure pargialaga, kus on
viis platsi erinevate tegevustega. Selle asemel, et olemasolevad mänguväljaku seadmed
lihtsalt samaväärsete vastu välja vahetada, on plaanis projekteerida täiesti uue lahendusega
peremänguväljak, et pakkuda mustamäelastele uut ja põnevat pargiala. Investeeringu
planeeritud kogumaksumus on 460 000 €. 2018. aastal on kavas pereväljaku projekteerimine
ning ehitustööd ise teostatakse etappide kaupa järgnevatel aastatel.
Jätkatakse 2017. aastal alustatud Lillepi pargi peremänguväljaku rajamist. Hanke tulemusel
kujunes ehituse maksumuseks kokku 239 000 €. 2017. aastal toimus peremänguväljaku
ehitamise esimene etapp. Lõplik Lillepi pargi peremänguväljaku väljaehitamine toimub
järgmisel aastal, ehituse lõpetamise tähtaeg on 01.juuni 2018.
Mänguväljakud ja treeningelemendid

370 000
248

Eesmärgiks on jätkata Tallinnas aktiivsetele noortele vabaaja veetmise ja treenimise
võimaluste väljaarendamist. Eesmärgiks on seatud, et igal lapsel oleks vähemalt u 10 minuti
jalutustee kaugusel turvaline mänguväljak või park.
Haaberstisse rajatakse 3 väljakut: Vabaõhumuuseumi tee 4c ja Harku järve rannaala
lastemänguväljakud ning Kakumäele täiskasvanud harrastussportlaste treeninguväljak.
Kakumäel Tanuma tänava piirkonnas elavatele lastele eale vastavate tegevuste loomiseks on
kavas projekteerida ja järgnevatel aastatel rajada uus lastemänguväljak Tanuma tn 74
krundile.
Suurimad investeeringud on planeeritud suurima elanike arvuga Lasnamäe linnaossa. Kavas
on rekonstrueerida Punane tn 43c, Ümera tn 9a, Loitsu tn 2 ja 4 hoovi ning Läänemere tee 3
juures asuvad mänguväljakud. Hetkel on eelpoolnimetatud mänguväljakutel enamasti
nõukogude-aegsed metallist mänguelemendid, mis ei vasta tänapäevastele nõuetele ja võivad
olla lastele ohtlikud. Rekonstrueerimise käigus on kavas välja vahetada kõik
mänguelemendid, et muuta need kaasaegseteks ja lastele ohututeks.
Mustamäel rekonstrueeritakse Ehitajate tee 74a mänguväljak, mille 15 aasta tagasi
paigaldatud seadmed on amortiseerunud ja vajavad välja vahetamist, ning rajatakse Sõpruse
pst 234a mänguväljak.
Koerte
jalutusja
treeningväljakute
rajamine
ja
70 000
rekonstrueerimine
Kesklinnas asub neli jalutusväljakut. Kadrioru asumis nõuetekohane jalutusväljak puudub,
Sobiv plats väljaku ehitamiseks on kinnistu Roheline aas 26 lõunapoolne osa Laagna tee ääres
(katastri nr 78401:115:0099). Nimetatud platsile mahuvad ära nii suurte kui väikeste koerte
jalutusaiad, ruumi on kokku umbes 2000 m². Roheline aas 26 on jalutusväljakuks sobiv
asukoht, kuna ei asu elumajadele ega Kadrioru pargi käidavamatele kohtadele liialt lähedal,
kuid on lihtsasti juurdepääsetav läbi Kadrioru pargi või mööda Ilvese jalakäijate silda. Väljak
teenindaks peamiselt Kesklinna Kadrioru ning Lasnamäe linnaosa Sikupilli asumeid.
Kalmistute investeeringud
250 000 €
Metsakalmistu abihoone/kaupluse kapitaalremondi eesmärgiks on jätkata 2013. aastal
alustatud rekonstrueerimistöid. Hoone oli mitu aastat praktilise kasutuseta, kuna sealsete
ruumide olukord ja olmetingimused ei olnud rentijatele vastuvõetavad ning hoones puudus
veevarustus ja kanalisatsioon. 2013. aastal sattus abihoone avariiohtlikku olukorda seoses
katuse läbivajumisega. 2013-2014 teostati katuse rekonstrueerimine, vahendite puudumise
tõttu ei saanud aga teostada hoone uut sise- ja välisviimistlust, sanitaartehnilisi, elektri- ja
ventilatsioonitöid. 2017. aastal valmis Metsakalmistu puurkaev, mille tulemusel
abihoonet/kauplust on võimalik varustada joogi- ja olmeveega. Hoone rekonstrueerimise
lõpuleviimisega on võimalik luua Tallinna esinduskalmistule lillekauplus ja linnakodanike
infokeskus. 2018. aastal planeeritakse kapitaalremondi lõpuleviimiseks 150 000 €.
Metsakalmistul puuduvad kastmisveetrassid täielikult, tänaseni toimub kastmisveevarustus
salvkaevudest käsipumpade abil. Vajadus kastmisvee järele on suvel väga suur.
Metsakalmistul puurkaevu valmimine 2017. aastal kindlustab kalmistul püsivalt vee saamise
ning võimaldab projekteerida vajaliku trassi kogupikkusega 2200 m ning alustada
Metsakalmistule kastmisveetrasside ehitamist. Liiva kalmistul on matmisalad laienenud ida
suunas. 2006. aastal ehitatud veetrassid seda ala ei kata, matmisala uuel osal puuduvad
kastmisveetrassid täielikult. Vajalik on juurde rajada vähemalt 500 m uut veetrassi. Ka
Pärnamäe kalmistu ei ole kastmisveetrassidega kaetud piisavas mahus, vajalik on esmane
veetrasside pikendamine 3300 m koos vajaliku armatuuri ja veevõtupostidega. Investeeringu
eesmärgiks on nendele kalmistutele esmalt kastmisveetrasside projekteerimine ja selle alusel
trasside etapiviisiline väljaehitamine. Prognooseelarve investeeringu lõplikule mahule selgub
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peale kastmisveetrasside projektide valmimist. 2018. aastaks planeeritakse projekteerimis- ja
ettevalmistustöödeks ning ehitustööde alustamiseks 100 000 €.
Linnamööbli soetamine (prügikastid, pingid jm)
450 000 €
Tallinna Kommunaalamet korraldab heakorratööde teostamist ühissõidukite ootealal. Tallinna
ühissõidukite ootealadele paigaldatud prügikastid ja pingid on suures osas amortiseerunud.
2017. aastal soetati 335 uut prügikasti ning 165 uut pinki kokku maksumusega 250 000 €.
Amortiseerunud linnamööbli väljavahetamisega kavandatakse jätkata aastatel 2018-2020.
Amortiseerunud prügikastide väljavahetamiseks ühissõidukite peatuste ootealadel ning
pinkide ja muu linnamööbli paigaldamiseks 2018. aastal on kavandatud 450 000 €.
Jäätmejaamade ehitamine ja multiliftkonteinerite soetamine
400 000 €
Leping Paljassaare jäätmejaama opereerimiseks Epler&Lorenz AS-iga lõppes
31. detsembril 2016 ning jäätmejaam ajutiselt suleti. Kinnistu, millel jäätmejaam tegutses,
kuulub Tallinna linnale ning ettevõte rentis seda Põhja-Tallinna Valitsuselt. Kuna ettevõte ei
olnud nõus uueks perioodiks linna poolt pakutavate rendilepingu tingimustega, siis uut
lepingut ei sõlmita ning samale kinnistule on võimalik rajada uus ja kaasaegsem jäätmejaam.
Jaama saab anda opereerimiseks linna osalusega Mittetulundusühingule Keskkonnateenused.
30.06.2017 väljastas riigi Keskkonnaamet Tallinna Keskkonnaametile jäätmeloa, mis
võimaldab Tallinna Keskkonnaametil seal jäätmejaama taasavada, kuid kuna territooriumi
olukord on halb, tuleb seal enne jäätmejaama avamist läbi viia rekonstrueerimistööd – ehitada
uus aed, asfalteerida plats, projekteerida ja ehitada välisvalgustus ning sademeveesüsteem,
remontida kontorihoone, luua võimalused videovalve paigaldamiseks, liituda
ühiskanalisatsiooniga. Paljassaare jäätmejaama käitamiseks väljastatud jäätmeloa alusel tuleb
territooriumil jäätmeloaga taotletud tegevust alustada 1 aasta jooksul loa väljastamisest,
vastasel juhul luba tühistatakse. Seega on oluline avada Paljassaare jäätmejaam hiljemalt
2018. aasta keskpaigaks. Projekteerimise ja ehituse hinnanguline maksumus on ca 250 000 €,
sellest riigieelarvest jäätmehoolduse arendamiseks antava toetuse arvelt 150 000 €.
„Kristiine linnaosa üldplaneering“ näeb ette jäätmejaama rajamise Värvi tn piirkonda.
Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusega nr 692-k on vastu võetud Laki tn,
Mustjõe tn Veskimetsa tn ja Kõrgepinge tn vahelise maa-ala detailplaneering, millega on ette
nähtud jäätmejaama rajamine Kristiine linnaossa Värvi tn 6 kinnistule. Kinnistu suurus on
5011 m2 ja jäätmejaama asukoha valikul on tuginetud Maves AS poolt koostatud Tallinna
jäätmejaamade tasuvusuuringule. Maa-ala paikneb jäätmejaama rajamiseks logistiliselt heas
asukohas. Linna oma jäätmejaama rajamine on vajalik, kuna 2015. aastast ei ole Kristiine või
Mustamäe linnaosa piirkonnas enam ühtegi jäätmejaama. Lähim neid linnaosi teenindav
jäätmejaam asub Rahumäe tee 5a. 2017. aasta seisuga on Värvi tn 6 aadressiandmed
muutunud ning kinnistu uus nimi on Mustjõe tn 40. Jäätmejaama rajamiseks on koostatud
ehitusprojekt ning ehitaja leidmiseks on läbi viidud riigihange. Mustjõe tänava jäätmejaama
logistiline asukoht on väga lähedal varasemale Artelli tänava jäätmejaamale, mis oli linna
kõige enimkasutatav jäätmejaam. Tuginedes läbiviidud riigihankele moodustab jäätmejaama
rajamise kogumaksumus ca 800 000 €. Mustjõe tn 40 jäätmejaama rajamist rahastatakse
riigieelarvest jäätmehoolduse arendamiseks antava toetuse arvelt, millest 2018. aasta eelarve
projekti planeeritakse 150 000 €.

4.11 Keskkonnakaitse

21 000

NATTOURS – jätkusuutlikud rajad linnades, kasutades uusi
IT lahendusi

21 000
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2016. aastal alustatud projekti peaeesmärk on Tallinna ja Helsingi vahelise loodusturismi
edendamine ja uute loodusturismi atraktsioonide loomine. 2016. aastal rajati Kadrioru pargi
märgalale laudtee märgala taimede vaatlemiseks ning 2017. aastal laudtee Paljassaare
linnuvaatlusalale. 2018. aastal valmib Rocca al Mare kergliiklustee äärde linnuvaatlustorn ja
mobiilirakendus (mobiiliäpp) nutitelefonidele, mis annab informatsiooni Tallinna 10
loodusvaatluse marsruudi kohta.
Projekti investeeringute kogumaksumus on 126 950 €, millest välisrahastus moodustab
107 907 €. 2018. aasta tööde maksumus on 21 000 €. Välisrahastust saadakse
EL struktuuritoetuste Kesk-Läänemere programmist. Projekti juhtpartneriks on Tallinna
Keskkonnaamet, lihtpartneriteks Helsingi linn ja Säästva Eesti Instituut (Stockholmi
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus). Projekti lõpptähtajaks on 31.10.2018.

4.12 Linnamajandus

5 103 000

Ühiselamu tüüpi hoonete renoveerimine

3 653 000

Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 otsusega nr 304 kinnitati „Ühiselamutüüpi
hoonete rekonstrueerimise programm“, millega tuleb arvestada järgmiste aastate eelarve
kavandamisel. Ühiselamu tüüpi elamud asuvad aadressil Akadeemia tee 32, 34 ja 48,
E. Vilde tee 94, Paagi tn 10, Maleva tn 18, Paasiku tn 7, Muhu tn 9, Katleri tn 6, Kivila tn 3a
ja Sõpruse pst 5. Hooned on kasutuses sotsiaal- ja munitsipaalelamutena. Aastatel 2014-2015
rekonstrueeriti Akadeemia tee 48 hoone arstide ja õdede majaks.
Paagi tn 10 hoone on ehitatud 1972. aastal. Hoone üldpind on 8879 m². Tegemist on 7korruselise ühiselamutüüpi hoonega, kus korterites puuduvad pesemis- ja söögitegemise
võimalused. Hoones on ühiskasutusega WC/vannitoad ning köögid.
Linnavaraamet
esitas
projektitaotluse
Sihtasutusele
KredEx
korterelamute
rekonstrueerimistoetuse saamiseks, mille maht on 40% rekonstrueerimise abikõlblikest
kuludest. KredEx väljastas 07.10.2017 otsuse projekti rahastamiseks. Rekonstrueerimistoetust
rahastatakse perioodil 2015-2020 Euroopa Liidu Ühtekuulusfondist. Maksimaalne toetuse
summa Paagi tn 10 hoonele on 1 200 000 €. Projekti üldine eesmärk on tähtaegselt ja
optimaalsete kuludega renoveerida korterelamu Paagi tn 10. Korterelamu peab olema parima
võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate
lahendustega tehniliselt mõistlikult rekonstrueeritav hoone, mille energiaklass on „A”.
Paagi tn kogumaksumuseks SA KredEx toetusega kujuneb 7 959 487 €:
• 2015. aastal valmis energiaaudit maksumusega 527 €;
• 2016. aasta telliti hoone projekteerimine ja tehnilise konsultandi teenus, milleks oli
ühiselamu tüüpi hoonete renoveerimiseks eraldatud vahendeid 250 000 €.
• 24.08.2017 sõlmiti ehitusleping maksumusega 6 917 528 € ja 28.08.2017
omanikujärelvalve leping maksumusega 61 387 €. Tulenevalt lepingust alustatakse
välitöödega (fassaad, katus), ventilatsioonisüsteemi, küttesüsteemi ning katlamaja
rekonstrueerimistöödega ning teostatakse hoone esimese püstaku ulatuses ehitustöid
ning siseviimistlustöid. 2017. aasta eelarves on kinnitatud investeerimistegevuseks
4 100 000 €;
• 2018. aastal jätkatakse välitöödega, teostatakse hoone teise ja kolmanda püstaku
ulatuses ehitustöid ning siseviimistlustöid summas 2 153 000 €;
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•

2019. aastal jätkatakse ventilatsiooni- ja küttesüsteemi töödega ning paigaldatakse
katusele päikesepaneelid, teostatakse kogu hoone lõplikud siseviimistlustööd ning
soetatakse sisutus tööde maksumusega 1 455 960 €.

Sõpruse pst 5 hoone on ehitatud 1963. aastal. Elamu on 4/5-korruseline hoone, mis ehitati
ühiselamuks. Elamu renoveerimisega alustati 2000. aastal. Osaliselt on renoveeritud
keldrikorrus ja parempoolne 4-korruseline elamuosa, kus asuvad 52 ühetoalist sotsiaalkorterit
üldpinnaga 830 m². Sotsiaalpoole korteritel puuduvad individuaalsed vee- ja elektriarvestid.
Vee ja elektrienergia tarbimist mõõdetakse korrustele paigaldatud vee- ja elektrimõõturitega
(igal korrusel üks mõõtur). Sotsiaalpoolel ja soklikorrusel asuvaid ruume kasutab Kristiine
Sotsiaalmaja. 5-korruselises vasakpoolses elamuosas on 88 munitsipaalkorterit üldpinnaga
1 354 m² (sh 80 ühetoalist korterit). Elamu on varustatud kaugküttega (küttesüsteem ning
radiaatorid on amortiseerunud) ning munitsipaalpoolel (maja 5-korruseline osa) puudub
tsentraalne soojaveevarustus (on ainult külm vesi). Hoone ehitustehniline seisukord on halb,
eriti maja 5-korruselises osas. Teostatud on ainult kõige hädapärasemaid remonttöid ning
täidetud Päästeameti ettekirjutusi. Hoone renoveerimine kestab kolm aastat, millest
2017. aastal tellitakse ehitusprojekt ning renoveerimistööd toimuvad aastatel 2018-2019.
Sõpruse pst 5 kogumaksumuseks kujuneb 4 136 880 €:
• 2012-2013. aastal teostati mõningad renoveerimistööd ja ehitati tuleohutuse eesmärgil
evakuatsioonitrepp, maksumus 87 000 €;
• 2017. aastal ehitati prügimaja ja valmib hoone renoveerimisprojekt, milleks on ette
nähtud eelarvelisi vahendeid on 300 000 €;
• 2018. aasta teises pooles alustatakse hoone renoveerimistöödega (sokli ja fassaadi
soojustamine, katuse vahetamine ja soojustamine, akende ja välisuste vahetus,
varikatuste ja sissepääsutreppide korrastamine, küttesüsteemi- ja soojussõlme
rekonstrueerimine, soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi rajamine ning
elektrisüsteemi ja automaatika ehitamine), summas 1 500 000 €;
• 2019. aastal jätkatakse hoone renoveerimistöödega (hoone sotsiaalpoole
renoveerimine) ja sisustatakse korterid, investeeringu vajaduseks prognoositakse
2 249 880 €.
Munitsipaalelamute projekteerimine, ehitamine ja sisustamine
400 000
Maleva tn 18 kinnistul asunud hoone lammutati 2011. aastal. Planeeritud on sellele kinnistule
uue hoone ehitamine, et lahendada sotsiaalkorterite puudujääki. Võimalik on ehitada 5korruseline sotsiaalmaja, suletud brutopinnaga ca 5415 m², kus on 76 korterit. Orienteeruv
kogumaksumus on 7 500 000 €. Hoone ehitamise periood kestab kolm aastat, millest
2018. aastal tellitakse eskiis- ja ehitusprojekt. Ehitustööd toimuvad aastatel 2019-2020.
Maleva tn 18 ehitatakse viiekorruseliseks 76-korteriga elamuks, kus enamjaolt paiknevad 1toalised korterid.
Maleva tn 18 sotsiaalmaja kogumaksumuseks kujuneb 7 500 000 €:
• 2018. aastal on kavandatud hoone projekteerimistööd ja tehnovõrkudega liitumised,
milleks on eelarvelisi vahendeid planeeritud 400 000 €;
• 2019. aastal alustatakse ehitustöödega, prognoositud maksumus 4 600 000 €;
• 2020. aastal lõpetatakse ehitustööd, milleks on planeeritud 2 500 000 €.
Võimalusel taotletakse riikliku toetust sotsiaalkorterite rajamiseks (üürielamute programm,
toetuse suurus kuni 2,5 miljonit eurot).
Muud linnamajanduse valdkonna remonttööd ja soetused
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550 000

Munitsipaal- ja sotsiaalelamud, mis on ehitatud või renoveeritud 15 ja enam aastat tagasi,
vajavad renoveerimist, mis pikendaks nende majade kasutusaega. Osalisi hooneosade või
tehnosüsteemide renoveerimistöid on aastatel 2011-2016 tehtud hoonetes Erika tn 11,
Männiku tee 96 ja 98a, Loometsa tn 6, Ankru tn 1, Alasi tn 4, 6 ja 8 ning Karjamaa tn 9.
Põhilised tööd on olnud fassaadide ja akende renoveerimine. 2017. aasta
investeerimistegevuse eelarves on kinnitatud linnavara valdkonna remonttöödeks 200 000 €,
millest teostatakse Endla tn 12 munitsipaalmaja katuse- ja fassaaditööd. 2018. aastal on
kavandatud Erika tn 13a fassaadi osaline renoveerimine ning Hooldekodu tee 15 ja
Hooldekodu tee 23 fassaadi renoveerimine.
Erika tn 13a on 136 korteriga munitsipaalelamu. Maja on valminud aastal 2008. Hoone
fassaad ei ole vettpidav, sademete korral satub vesi konstruktsioonidesse ja korteritesse,
tekitades konstruktsioonidele ja siseviimistlusele niiskuskahjustusi.
Hooldekodu tee 15 on 54 korteriga sotsiaalmaja. Hooldekodu tee 23 on 64 korteriga
munitsipaalmaja. Majad on üldiselt rahuldavas seisukorras, v.a puitfassaadid ja rõdude
puitpiirded, mis on tänaseks kaotanud oma esialgse ilme ja vastupanuvõime
keskkonnamõjudele, kuna hooldusvärvimist ei ole teostatud ligi 10 aastat. Hooldusvärvimise
teostamine tagab fassaadi pikaealisuse ja hoiab järgnevad 10 aastat majade välisilme korras.
Majade fassaadide remont teostakse koos, kuna majad asuvad lähestikku ning läbi ühe hanke
on võimalik saada parem hind tööde teostamiseks.
Lisaks nimetatud objektidele ette nähtud vahendid ka muude linna haldamisel olevate hoonete
väiksemateks remonttöödeks ja vajadusel sisustuse uuendamiseks.
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine

500 000

Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise korraldamiseks on lisaks linna poolt kavandatavale
rekonstrueerimistoetusele ka Vabariigi Valitsus 9.02.2017 otsustanud, et riik eraldab
linnahalli projekti jaoks 40 miljonit €. Tallinna Linnahallile kavandatava
rekonstrueerimistoetuse puhul on tegemist riigiabiga ja selleks tuleb taotleda riigiabi luba
Euroopa Komisjonilt. Tallinna Linnahalli AS peaks koostama äriplaani, mis sisaldaks olulist
teavet avaliku sektori poolse rahastamise ja riigiabi taotluse edukaks esitamiseks vajalikkuse
kohta. Kavas on tegevused nagu riigiabi eelteatise menetlemine, tegevuste
koostöökokkuleppe riigiga, riigi sihtfinantseerimise lepingu sõlmimine linna ja riigi vahel
ning Linnahalli projekti läbiviimise meeskondade moodustamine.
Riigiabi loa andmine Euroopa Komisjoni poolt võtab aega 5-12 kuud teatise esitamisest.
Toimunud tegevused:
• 2015. aasta lõpus telliti linnahalli hoone konstruktsioonide seisukorra
väljaselgitamiseks ekspertiis. Ekspertiisi tulemus on, et põhikonstruktsioonid on
võimelised taluma projekteeritud koormusi, nende säilitamiseks tuleb aga uuendada
põhikonstruktsioonide kaitset ilmastikutingimuste mõju eest. Hoone piirded, sh
katusekonstruktsioonid, avad, s.o. uksed ja aknad ning suures osas ka seinad, tuleb
asendada.
• Linnahalli hoone kasutusfunktsioonide määratlemiseks ja rekonstrueerimise projekti
tellimise riigihanke väljakuulutamise ettevalmistamiseks on läbi viidud lähteülesande
koostamise riigihange (viitenr 174047).
• 21.06.2017 sõlmiti Tallinna linna ja Linnahalli projekti autorite vahel leping, mille
alusel Tallinna linn omandas Tallinna Linnahalli rekonstrueerimiseks vajalikud
autoriõigused.
Arvestades Tallinna Linnahalli objekti olulisust ja projekti mahukust, tuleb kasutada riigiabi
eelteatise ja teatise koostamisel ning menetlemisel kogemustega advokaadibüroo abi.
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4.13 Linnaplaneerimine

60 000

Geoinfosüsteemide arendamine ja soetused
60 000
Investeeringu objekti eesmärk on viia läbi geoinfosüsteemide alased tööd, mis tõstavad
avalikkusele ja ametnikele pakutavate ruumiandmete teenuste ja toodete kvaliteeti ning
kättesaadavust läbi Tallinna planeeringute registri (TPR) tarkvaralahenduse. Registri tarkvara
planeeringute osa täiendustööd tulenevad X-tee uuele versioonile üleminekust, TPRi poolt
kasutatava riikliku autoriseerimise süsteemis sulgemisest 2018. aasta lõpus ja kasutajate
vajadustest registri funktsionaalsuse ja kasutajaliidese muutmiseks.

4.14 Linna tugiteenused

1 743 994

Tallinna Linnaarhiivihoone (Tolli tn 8) rekonstrueerimine
538 600
Objekti kogumaksumus on 586 400 €, millest 47 800 € on ettenähtud 2017. aasta eelarves.
Kavandatud on Tolli tn 8 arhiivihoone keldriruumide ümberehitustööd projekti „Tolli 8
arhiivihoone keldriruumide ümberehitamine arhiivihoidlateks“ raames. Projekti tellija ja
hanke korraldaja on Tallinna Linnaarhiiv. Aastail 2016–2018 teostatava projekti
kogumaksumus on 586 400 €, 2018. aasta töödeks on kavandatud: üldehitus- ja elektritööd
Tolli tn 8 keldriruumides, uue sisekliimasüsteemi väljaehitamine ning riiulite projekteerimine
ja paigaldus uutesse hoidlatesse.
Tallinna Perekonnaseisuameti pea- ja abihoone renoveerimine
937 594
Objekti kogumaksumus on 970 896 €, millest 21 302 € on täidetud enne 01.01.2017. ja
12 000 € on ettenähtud 2017. aasta eelarves.
2016. aasta alguses inspekteerisid Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna ja
Muinsuskaitseameti spetsialistid perekonnaseisuameti peahoones ja abihoones asuvaid
kunstimälestisena registreeritud interjööre. Peahoones ja abihoones on tekkinud mittetoimiva
küttesüsteemi tõttu hallitus, mis on muinsuskaitse all oleva peahoone jaoks tõsine kahjustus ja
võib saada ohtlikuks kunstimälestistele, freskomaalingutele, ornamendimaalingutele
kuppellagedes ja arhivaalidele, mida säilitatakse ameti soklikorruse arhiiviruumides.
Tekkinud hallitus on ohtlik ja tervistkahjustav nii töötajatele kui ka hoone külastajatele.
Küttesüsteem on paigaldatud 1982. aastal. Perekonnaseisuameti pea- ja abihoones on sooja
talvekuudel 14 kraadi ja hooneid tuleb elektriga täiendavalt kütta, mis on omakorda riskantne
vananenud ja amortiseerunud elektrijuhtmestikule. Renoveerimise käigus on vaja vahetada
malmradiaatorid ja terasest küttetorustik, mis on settest ummistunud ja soojakandja vee
tsirkulatsioon ei ole piisav.
Abihoones asuv olemasolev soojussõlm pärineb aastast 2000, mis on amortiseerunud.
Tallinna Kütte poolt on muudetud küttegraafikud, mistõttu olemasolev soojussõlm annab
tänase seisuga vajalikust ca 20% vähem soojust.
Kavandatud renoveerimistööde teostamiseks on tellitud vajalikud projektid. Renoveeritakse
pea- ja abihoone küttesüsteem, elektri- ja nõrkvoolupaigaldis, soojustatakse katused,
renoveeritakse aknad ja uksed, taastatakse renoveerimisjärgne siseviimistlus. Peahoones
luuakse evakuatsiooniteed ja tuletõkkesektsioonid ja renoveeritakse ventilatsioonisüsteemid.
Vahetatakse peahoone I-II korruse trepivaip. Kavandatud investeering sisaldab veel muid
renoveerimisega kaasnevaid kulutusi nagu omaniku- ja muinsuskaitse järelvalve,
renoveerimise ajaks ameti tööks vajalike asendusruumide rent, kolimisteenus jms.
Linna hallatavate hoonete renoveerimine

230 000
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Objekti kogumaksumus on 230 000 €.
Linna hallatavate hoonete väiksemahulisi renoveerimistöödeks, mida ei ole enne eelarveaasta
algust võimalik ette näha, kavandatakse 100 000 € Linnakantseleile antakse võimalus
otsustada selle summa piires teostada linna hallatavates hoonetes väiksemaid remonttöid.
Kesklinna Valitsuse hallatavate administratiivhoonete renoveerimiseks on kavandatud
130 000 €, sh 50 000 on planeeritud Pärnu mnt 9 hoone fassaadi ja katuse remont- ja
renoveerimistöödeks ja 80 000 € Nunne tn 18 asuvate muinsuskaitse all olevate hoonete
fassaadide renoveerimiseks.
Tallinna kinnisvararegistri arendamine
37 800
Objekti kogumaksumus on 310 404 €, millest 209 604 € on täidetud enne 01.01.2017. ja
63 000 € on ettenähtud 2017. aasta eelarves.
Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade andmete koondamiseks on loodud ülelinnaline
kinnisvararegister. Tallinna kinnisvararegistri juurutamise ja kasutamise käigus on selgunud,
et registri eesmärgipärasel rakendamisel on täiendavate arendustööde tellimiseks vaja
37 800 €, et kinnisvararegister saaks liidestatud kinnisvara korrashoiu ja üürimooduliga ja et
nende süsteemide vahel hakkaks toimuma andmevahetus. Lisatakse masspäringute tegemise
võimalus. Registri kasutamine muudetakse kasutajasõbralikumaks.
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5. FINANTSEERIMISTEGEVUS
5.1

Ülevaade linna laenutegevusest

2018. aasta eelarvesse on investeeringuprojekte planeeritud mahus 114,7 mln €, mida on
kavas osaliselt rahastada võõrfinantseerimise kaasamise teel, võttes selleks pikaajalist laenu
Euroopa Investeerimispangast või emiteerides pikaajalisi võlakirju. Kokku plaanib linn
2018. aastal uut võõrfinantseerimist kaasata kuni 30 mln €.

5.2

Tallinna linna võlakoormus

Alates 2012. aastast reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse laenutegevust kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusele võib kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse
üksuse arvestusüksuse netovõlakoormus14 aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse
kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse
tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta
põhitegevuse tuludest.
Arvestades Tallinna linna ja tema arvestusüksuse 2018. aasta prognoositavat kulude ja tulude
vahet, võib linna ja tema arvestusüksuse netovõlakoormus ulatuda 67%-ni vastava aasta
põhitegevuse tuludest.
2018. aastal planeeritakse võõrfinantseerimist kaasata mahus kuni 30 miljonit € tähtajaga kuni
25 aastat. Tegelik võõrfinantseerimise vajadus sõltub eelarves planeeritud investeeringute
elluviimise tähtaegadest. Arvestades 2018. aastal võetavate võlakohustustega, kujuneb linna
arvestuslikuks võlakoormuseks 2018. aasta lõpuks 39%.
Ülevaade linna võlakoormusest on toodud tabelis 6.
Tabel 5 Ülevaade linna võlakoormusest aastatel 2016 – 2018 (tuh €)
2016
täitmine

2017
eelarve

2018
eelnõu

550 061

575 592

609 816

Laenude ja võlakirjade põhiosa tagastamine
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste tasumine

7 568
1 042

9 913
15 089

18 490
643

Võlakohustuste põhiosa tagastamine kokku

8 611

25 002

19 133

Laenude ja võlakirjade ja intressid
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste intressid

1 214
3 656

2 000
3 624

4 000
3 436

Finantskulu kokku

4 870

5 624

7 436

13 481

30 626

26 569

2%

6%

6%

188 567

208 654

220 164

55 266
4 003

40 375
6 000

39 732
6 000

247 836

255 029

265 897

Põhitegevuse tulud

Kokku põhiosa ja intressid
Võlakohustuste tagastamine põhitegevuse tuludesse
Laenude ja võlakirjade põhiosa jääk
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste jääk
Muud linna pikaajalised kohustused
Võlakohustused kokku
14

Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.
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2016
täitmine
Netovõlakoormus
Netovõlakoormuse määr põhitegevuse tuludesse

2017
eelarve

2018
eelnõu

186 585

213 029

235 897

34%

37%

39%

Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse netovõlakoormust on võimalik arvutada ainult lõppenud
majandusaasta arvandmete põhjal, vastava informatsiooni leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt
veebiaadressil http://www.fin.ee/kohalikud-omavalitsused

5.3

Ülevaade linna laenuportfellist

Linna laenuportfelli kaalutud keskmiseks tähtajaks kujuneb 2017. aasta lõpu seisuga 12,8
aastat ning kaalutud keskmine intressimarginaal on 0,47%. Tallinna linnale on rahvusvahelise
reitinguagentuuri Fitch poolt omistatud krediidireiting A+, stabiilse väljavaatega.
Tabel 6 Linna laenuportfell seisuga 31.12.2017 (tuh €)
Laenuandja/emissioo
Laen/ Algus Lõpp
Maht
ni korraldaja
võlakiri

2003

2021 20 000,0

Valuuta

Nordic Investment
Bank
Nordea Bank Finland
Plc
Svensk Exportkredit

laen

EUR

võlakiri

2006

2021 41 300,0

EUR

Dexia Banque

võlakiri

2007

2027 25 564,7

EUR

EIB

laen

2008

2028 31 955,0

Nordea Bank Finland
Plc
Nordea Bank Finland
Plc
EIB

võlakiri

2010

võlakiri

Põhiosa
jääk
seisuga
31.12.2017

Intressibaas

2 896,6

Margi
naal

0,15%
6 k Euribor

laen

2003

2021 10 000,0

EUR

1 448,3

0,20%

6 k Euribor
11 013,3 6 k Euribor

0,07%

EUR

13 100,0 6 k Euribor
18 500,3 3 k Euribor

0,13%

2020 13 805,0

EUR

13 805,0 3 k Euribor

1,30%

2011

2021 13 800,0

EUR

11 195,0 3 k Euribor

1,05%

laen

2013

2033 20 000,0

EUR

18 260,8 3 k Euribor

0,72%

Swedbank AB

võlakiri

2013

2033 15 000,0

EUR

15 000,0 Fikseeritud

0,92%

EIB

laen

2014

2034 25 000,0

EUR

23 550,7 3 k Euribor

0,81%

Swedbank AS

võlakiri

2014

2024 28 400,0

EUR

28 400,0 3 k Euribor

0,59%

EIB

laen

2014

2034 21 800,0

EUR

21 484,0 3 k Euribor

0,71%

EIB

laen

2017

2037 30 000,0

EUR

30 000,0 6 k Euribor

0,05%

KOKKU:

208 654,0 Kaalutud
keskmine
marginaal:

0,47%

0,06%

Eelarvelaenude põhiosa tagasimakseteks on linna 2018. aasta eelarves ettenähtud 18,5 mln €,
linna finantskuludeks on kokku planeeritud 4,0 mln €, sh 3,75 mln € laenuintresside ja 0,25
mln € muude finantskulude tasumiseks. Linna investeeringute finantseerimiseks võetud
eelarvelaenud on üldjuhul muutuva intressimääraga kolme ja kuue kuu Euribori baasil, millele
lisandub lepingus fikseeritud riskimarginaal.
Eesmärgiga vältida intressikulude ebastabiilsust, on alates 2002. aastast kasutatud intressiriski
maandamiseks tuletistehinguid. Viimased tuletistehingud lõppesid linnal 2014. aastal ning
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arvestades kapitaliturgude ajalooliselt madalaid intressitasemeid, on linnal 2018. aasta alguses
kavas intressiriski maandamiseks alustada uute tehingute sõlmimist.

5.4

Kassalaen

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg 4 võib linn võtta
eelarve kulutuste rahastamiseks, kui eelarve tulude laekumine ja kassatagavara ei võimalda
eelarveaasta mingil perioodil eelarve kulude rahastamist, eelarveaasta kestel kassalaenu, mis
kuulub tagasimaksmisele enne eelarveaasta lõppu. Kassalaenu piirsumma ja põhitingimused
kehtestab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul eelarve vastuvõtmisega. 2018. aastaks on
linna eelarves ettenähtud võimalus võtta linna eelarve kassaliseks teenindamiseks kassalaenu
suurima lubatud jäägiga kuni 20 mln €.

5.5

Teenuste kontsessioonilepingud ehk avaliku- ja erasektori
partnerlusprojektid

Tallinna linn on sõlminud avaliku ja erasektori partnerlusprojektide raames lepingud 20 koolija 2 lasteaiahoone renoveerimistööde teostamiseks, millest 4 kooli refinantseeris linn 2017.
aastal. Lepinguperioodi alguses seadis linn erapartnerite kasuks kinnistute hoonestusõigused.
Erapartneri kohustuseks oli renoveerida koolid vastavalt linna seatud nõuetele ning anda
seejärel koolihooned linnale üürile. Erapartneril tuleb lepinguperioodi jooksul tagada
koolihoonete vastavus esitatud nõuetele ja pakkuda linnale lepingus kokku lepitud mahus
haldus-, hooldus-, remondi- ja teisi sarnaseid teenuseid. 2017. aasta lõpu seisuga
moodustavad eelnimetatud kohustused kokku 40,4 mln €, 2018. aasta lõpuks vähenevad
kohustused 39,7 mln €.

5.6

Kapitalirent

Sõlmitud kapitalirendilepingutest lõppesid viimased juba 2011. aastal, mistõttu ei ole
2018. aastaks planeeritud ka makseid kapitalirendikohustuste vähendamiseks.
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6. LINNA OSALUSEGA ÄRIÜHINGUD JA SIHTASUTUSED
VALDKONDADE LÕIKES
6.1

Linna tugiteenused
6.1.1 SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Asutamine
SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutati Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008
otsusega nr 3. „Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine
ja põhikirja kinnitamine“
Eesmärk
Sihtasutuse eesmärgiks on Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste jaoks oluliste
arendusprojektide edendamine, uuringute ja analüüside teostamine, innovatsioonitoetuste
määramine ning koolitustegevus.
Struktuur
Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu, üks juhatuse liige ja üks kommunikatsioonispetsialist.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 181 800 € on planeeritud kavandatavate projektide kulude katmiseks (Linnakantselei
eelarvepositsioon: toetus SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus).

6.2

Noorsootöö
6.2.1 Sihtasutus Õpilasmalev

Asutamine
Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2001 otsusega nr 72 asutati Sihtasutus Homne Tallinn,
mille nimi ja põhikiri muudeti Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2003 otsusega nr 39.
Sihtasutuse uueks nimeks sai Sihtasutus Õpilasmalev.
Eesmärk
Sihtasutuse Õpilasmalev eesmärkideks on kasumit mittetaotleval viisil 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 sihtasutuse eesmärke järgivates programmides osalemine.
Struktuur
Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 273 700 € on planeeritud sihtasutuse tegevuskulude osaliseks katmiseks (Spordi- ja
Noorsooameti eelarvepositsioon: toetus SA-le Õpilasmalev).

6.3

Kultuur
6.3.1

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak

Asutamine
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Sihtasutus Tallinna Lauluväljak asutati Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2003 otsusega
nr 367.
Eesmärk
Sihtasutuse põhieesmärk on tema halduses olevate territooriumide ja hoonete haldamine ja
majandamine, Tallinna Lauluväljaku pikaajalise arengukava elluviimine ning kultuuriürituste
korraldamine ja teenindamine Tallinna Lauluväljaku territooriumil. Oma eesmärkide
saavutamiseks töötab sihtasutus välja Tallinna Lauluväljaku arengukontseptsiooni, arendab
põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust, osaleb oma tegevuse
eesmärgile vastavates liitudes ja ühendustes ja taotleb eraldisi ning annetusi välismaistelt
fondidelt, organisatsioonidelt ja juriidilistelt isikutelt.
Struktuur
Sihtasutusel on 6-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 250 000 € on kavandatud Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak majandamiseks.
(Kultuuriameti eelarvepositsioon: toetus SA-le Tallinna Lauluväljak) ja investeerimistoetus
500 000 € on planeeritud lauluväljaku rekonstrueerimistöödeks.

6.3.2

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Asutamine
Sihtasutus Tallinna Televisioon asutati Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 otsusega nr 107.
Eesmärk
Sihtasutuse tegevuse peaeesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu
kajastada mitmekülgselt ja loovalt sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud
tõepärast informatsiooni, meelelahutust ja TV-teenuseid.
Struktuur
Sihtasutusel on 6-liikmeline nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 3 592 500 € on kavandatud Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks (Ettevõtlusameti eelarvepositsioon: toetus SA-le Tallinna Televisioon).

6.4

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
6.4.1 SA Tallinna Lastehaigla

Asutamine
SA Tallinna Lastehaigla asutati Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 186
Tallinna Lastehaigla ja Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku tegevuse lõpetamine ja
Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla asutamine.
Eesmärk
SA Tallinna Lastehaigla (edaspidi: Lastehaigla) on piirkondlik haigla, mille ülesandeks on
osutada kõrgekvaliteedilist ja perekeskset eriarstiabi Põhja-Eesti (osaliselt ka Lõuna-Eesti)
lastele kõikidel laste-, kirurgiliste, ortopeediliste ja nina-kõrva-kurguhaiguste erialadel ning II
etapi abi Harju maakonna lastele.
Struktuur
Lastehaigla struktuuris on järgmised põhiüksused: pediaatriakliinik, kirurgiakliinik,
psühhiaatriakliinik, Kesklinna Lastepolikliinik ning mitmed teenistused ja diagnostilised
üksused. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
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1. 2018. aastal eraldab linn sihtasutusele uimastiennetustegevuseks 32 080 €. Tegevuse
toetamise eesmärgiks on jätkusuutliku uimastisõltuvuse ravis ja rehabilitatsioonis
nende vajalike tegeluste toetamine, mis ei ole kaetud haigekassa lepinguga (Sotsiaalja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: uimastiennetustegevus SA-s Tallinna
Lastehaigla).
2. Laste visiiditasu osaliseks kompenseerimiseks eriarstide külastamisel 1,6 eurot visiidi
kohta linna tervishoiuasutustes nähakse eelarves ette 214 000 €, sellest SA-le Tallinna
Lastehaigla orienteeruvalt 70%. Alla 2-aastased lapsed on visiiditasust vabastatud
(Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: laste visiiditasust vabastamine).

6.4.2 AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Asutamine
AS Ida-Tallinna Keskhaigla asutati Tallinna Linnavolikogu 23. august 2001 otsusega nr 226
Tallinna Magdaleena Haigla, Tallinna Keskhaigla, Tallinna Hooldushaigla, Tallinna Järve
haigla, Tallinna Diagnostikakeskuse, Tallinna Tõnismäe Polikliiniku ja Tallinna Mäekalda
Polikliiniku tegevuse lõpetamine ja Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla asutamine.
Keskhaigla alustas tegevust 01.01.2002. Lisaks omandas haigla 19.01.2012 sõlmitud lepingu
alusel pankrotistunud Loksa Ravikeskus OÜ-lt kinnistu Loksal (Posti tn 29) ning kinnistu
oluliseks osaks olevas Loksa Ravikeskuse hoones asuvad seadmed ja asjad.
Eesmärk
AS Ida-Tallinna Keskhaigla eesmärgiks on olla tipptasemel tervishoiuteenuseid pakkuv
Tallinna haigla, mis on esimene valik patsiendile, koostööpartnerile ja töötajale. AS IdaTallinna Keskhaigla tegevusalad on põhikirja kohaselt eriarstiabi osutamine, tervishoiualane
teadustöö ja koolitustegevus. Ida-Tallinna Keskhaigla vastutuspiirkonnaks on eelkõige
Tallinna linn ja Harjumaa, kuid olulise ja kiirelt areneva haiglana pakutakse tervishoiuteenust
kõigile Eesti elanikele.
Struktuur
AS Ida-Tallinna Keskhaigla struktuurid jaotuvad oma funktsionaalsuse järgi kaheks:
meditsiinilise tegevusega seotud struktuurid (kliinikud) ja tervishoiuteenuse osutamist
toetavad tugistruktuurid. Tervishoiuteenuse osutamisega tegelevad 7 kliinikut: kirurgiakliinik,
sisekliinik, naistekliinik, diagnostikakliinik, taastusravikliinik, hooldusravikliinik, ja
silmakliinik. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Laste visiiditasu osaliseks kompenseerimiseks eriarstide külastamisel linna
tervishoiuasutustes nähakse eelarves ette 214 000 €, sellest AS-le Ida-Tallinna
Keskhaigla orienteeruvalt 10%. Alla 2-aastased lapsed on visiiditasust vabastatud
(Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: laste visiiditasust vabastamine).
2. Kodutute öömajade, varjupaikade ja supiköökide kliendid peavad kord aastas läbima
röntgenuuringu haigla kabinetis, et varaselt avastada tuberkuloosi nakatumist ja
suunata patsiendid õigeaegselt haiglaravile. 2018. aastal nähakse teenuse osutamiseks
ette 6 000 € (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: mitmesugused
tervishoiukulud, sh projektid ja programmid).

6.4.3 AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Asutamine
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla asutati Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2001 otsusega nr
227 Eesti Meremeeste Haigla, Tallinna Pelgulinna Haigla, Tallinna Nõmme haigla, Tallinna
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Wismari Haigla, Tallinna Merimetsa Haigla ja Tallinna Väike-Õismäe Polikliiniku tegevuse
lõpetamine ja Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla asutamine.
Eesmärk
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla eesmärgiks on tagada asjatundlik ja tänapäevane diagnostika
ja ravi patsiendisõbralikus haiglas. Keskhaiglana on asutuse teeninduspiirkond ca
200 000 inimest, kuid teatud erialade puhul täidab haigla ka regionaalset funktsiooni
(infektsioonhaigused, günekoloogia ja sünnitusabi, nefroloogia, neuroloogia ja proktoloogia).
Struktuur
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla struktuuriüksustena töötavad kirurgiakliinik, anestesioloogiaja intensiivravikliinik, sisekliinik (sh nefroloogiakeskus), naistekliinik (sh raseduskeskus,
perekeskus, reproduktiivmeditsiini keskus), diagnostikakliinik, nakkuskeskus, närvihaiguste
kliinik (sh Sclerosis Multiplexi keskus), psühhiaatriakeskus, hambaravikliinik, ambulatoorne
eriarstiabi ja hooldusravikliinik. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Keskhaigla osutab oma ravikindlustusega hõlmamata isikute üksuses ambulatoorset
esmatasandi abi. 2018. aastal nähakse teenuse osutamiseks orienteeruvalt ette 45 000 €
(Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: ravikindlustusega hõlmamata isikute
ravikulud).
2. Keskhaigla viib oma psühhiaatriakeskuses läbi opiaatsõltlaste metadoon-asendusravi
nii pikaaegse võõrutusena aadressil Sõle tn 63 kui säilitusravina aadressil Kopli tn
75a. 2018. aastal nähakse teenuse osutamiseks ette 189 770 € (Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti eelarvepositsioon: mitmesugused tervishoiukulud, sh projektid ja
programmid).
3. Laste visiiditasu osaliseks kompenseerimiseks eriarstide külastamisel 1,6 eurot visiidi
kohta linna tervishoiuasutustes nähakse eelarves ette 214 000 €, sellest AS-le LääneTallinna Keskhaigla orienteeruvalt 11 000 € (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
eelarvepositsioon: laste visiiditasust vabastamine). Alla 2-aastased lapsed on
visiiditasust vabastatud.
4. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla kinnistul aadressil Merelahe tee 4 asuvas
meditsiiniteenusega kainestuskambritega 50-kohalises arestimajas osutatakse AS
Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt kainenemisele toodud isikutele vajalikku
meditsiinilist abi ja ööpäevaringset järelevalvet kuni 8 voodikohal. Tegevuskuludeks
tervishoiuteenuste ostmisel ja arestimaja majandamiskulude katmisel on kinnitatud
283 000 € (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: kainestusmaja haldamine).
5. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla osutab hooldusravikliinikus aadressil Ehitajate tee 137
dementsuse sündroomiga eakatele päevahoiuteenust, mille tegevuskulude katteks on
planeeritud 26 910 € (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toode: eaka inimese perekonda
toetavad teenused).

6.4.4 SA Tallinna Hambapolikliinik
Asutamine
SA Tallinna Hambapolikliinik asutati Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2004 otsusega nr
16 ning on munitsipaalasutuse Tallinna Hambapolikliinik baasil moodustatud
hambaraviteenuseid osutav raviasutus.
Eesmärk
SA Tallinna Hambapolikliinik osutab nii Tallinna, selle lähiümbruse kui teiste linnade ja
maakondade elanikele ambulatoorset stomatoloogilist abi hambaravi, hambakirurgia koos
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implantoloogiaga, ortodontia ja proteesimise valdkonnas, osutab esmaabi näo-lõualuude
piirkonna ägedate haigestumiste ja traumade puhul ning teostab ennetavat hambaravi.
Struktuur
SA Tallinna Hambapolikliinik struktuuriüksustena töötavad ravi-kirurgiaosakond, raviortodontia osakond, proteesiosakond ja hambatehniline laboratoorium. Sihtasutusel on 5liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
2018. aastal ei ole Tallinna linna eelarvest otseseid kulusid planeeritud. SA Tallinna
Hambapolikliiniku teenust kasutatakse Tšernobõli sotsiaalprogrammi raames (Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti toode: toimetulekut soodustavad teenused).

6.4.5 Termaki Autopargi AS
Asutamine
Endine Tervishoiuministeeriumi Autopark reorganiseeriti 100%-liselt linna omandis olevaks
ettevõtteks. Termaki Autopargi AS-i põhikiri on kinnitatud Tallinna Linnavolikogu otsusega
19. augusti 1997 otsusega nr 117.
Eesmärk
Ettevõtte põhitegevuseks on liikumispuudega inimestele transporditeenuse ja ratastoolitakso
teenuse osutamine.
Puuetega inimeste veoteenuse maht on kasvanud, pidevalt on uuendatud tehnikat ja viidud see
vastavusse eurostandarditega. 2018. aastal osutatakse transporditeenust puuetega laste
vedudel 27 marsruudi alusel lasteasutustesse, sotsiaalhoolekande-, ravi- või
rehabilitatsiooniasutustesse ja tagasi ning ratastooli taksoteenust liikumispuudega
täiskasvanutele sooduskaartide alusel, mida finantseeritakse linnaeelarvest. Samuti osutatakse
sõidu- ja veoautode remondi- ja hooldusteenuseid ning teostatakse kõikide autode tehnilist
ülevaatust vastavalt ARK nõuetele. Põhitegevuse toetuseks on välja renditud ettevõtte vabad
kontori- ja tööstuspinnad ning territoorium parklateenuse osutamiseks.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 5-liikmeline nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Liikumispuuetega
inimeste
transporditeenus
sotsiaal-,
haridus
ja
rehabilitatsiooniteenusele liinivedudel ja üksiksõitudel 2018. aastal nähakse ette
teenuse osutamiseks 1 105 200 € (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tootegrupp: puuetega
isikute hoolekanne, toode: transporditeenused).

6.4.6 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ
Asutamine
Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ asutamisotsus võeti vastu Tallinna Linnavolikogu
16. detsembri 2010 otsusega nr 296. Osaühingu ainuosanikuks on Tallinna linn.
Perearstikeskus osutab teenuseid alates 2011. aasta maikuust Nõmme Tervisekeskuses, alates
jaanuarist 2013 Haabersti Tervisekeskuses ja alates märtsist 2017 Lasnamäe Linnamäe
Tervisekeskuses.
Eesmärk
Osaühingu põhitegevusalaks on üldarstiabi osutamine.
Struktuur
Osaühingul on 3-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
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Linn eraldab osaühingule tegevustoetust 39 000 € (Sotsiaaleelarvepositsioon: toetus Tallinna Munitsipaalperearstikeskus OÜ-le).

6.5

ja

Tervishoiuameti

Ettevõtluskeskkond
6.5.1 SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

Asutamine
Sihtasutus asutati Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 otsusega nr 165 nime all SA Tallinna
Ettevõtlusinkubaatorid. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusele nr 145
ühendati SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA-ga Tallinna Eluasemefond. Ühendatud
sihtasutus registreeriti äriregistris nime all Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise
Sihtasutus. Tallinna Linnavolikogu 03. oktoobri 2013 otsusega nr 160 muudeti nimetus SA
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ning kinnitati uus põhikiri.
Eesmärk
Sihtasutuse tegevuse peaeesmärgiks on alustavatele ettevõtjatele soodsate starditingimuste
loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine neile vajalike toetavate
teenuste ning kaasaegse ja kvaliteetse töökeskkonna pakkumise kaudu. Inkubaatoris
pakutakse alustavatele ettevõtetele valmis büroo-töökohti, nõustamist, mentorlust ning
osalemist laialdases kontaktvõrgustikus. Loomemajanduse arenduskeskus pakub sobivaid
tugiteenuseid alustavale disainiettevõttele, sh erialased töövahendid, võimalus osaleda
showruumis ning kompetentsikoolitustel. Sihtasutuse tegevuste hulka kuulub ka eluasemete
ostuks ja rekonstrueerimiseks antud garantiidega laenude haldamine.
Struktuur
Sihtasutusel on 6-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
Tegevustoetus 593 766 € (Ettevõtlusameti eelarvepositsioon: toetus SA-le Tallinna
Ettevõtlusinkubaatorid) on ette nähtud ettevõtlusinkubaatorite (Kopli Ettevõtlusinkubaator ja
Loomeinkubaator) igapäevategevuse korraldamiseks ning põhikirjaliste eesmärkide
elluviimiseks.

6.6

Linnamajandus
6.6.1 Tallinna Linnahalli Aktsiaselts

Asutamine
Tallinna Linnahalli Aktsiaselts on kantud äriregistrisse 02.03.1998.
Eesmärk
Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi eesmärk on Tallinna Linnahallis asuvate äriruumide üürile
andmine ja üürnikele kommunaalteenuste vahendamine.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 3-liikmeline nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Linn annab aktsiaseltsile tema põhikirjalise eesmärgi täitmiseks tegevustoetust
480 000 € (Linnavaraameti eelarvepositsioon: toetus Tallinna Linnahalli AS-ile).
2. Linn annab aktsiaseltsile linnahalli hoone rekonstrueerimisega seotud eeltoiminguteks
(riigiabi eelteatise ja teatise koostamine jms) investeeringutoetust 500 000 €
(investeerimisobjekt: Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine).
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6.7

Linnatransport
6.7.1 Tallinna Linnatranspordi AS

Asutamine
Tallinna Linnatranspordi AS asutati Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 otsusega nr 89
Tallinna Autobussikoondise ASi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASi
ühinemise teel.
Eesmärk
Tallinna Linnatranspordi ASi põhieesmärgiks on reisijate vedu Tallinna ühtse piletisüsteemi
liinidel.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 6-liikmeline nõukogu ja 5-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Linn annab reisijate veoks Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel toetusena
60 569 749 € (toode: liinivedu).
2. Linn tasub projekti „Koolibuss“ reisijate veo eest 46 900 € (Transpordiameti
eelarvepositsioon: projekt „Koolibuss“).
3. Linn eraldab amortiseerunud trammide rekonstrueerimiseks investeerimistoetust
2 443 200 € (investeerimisobjekt: trammide rekonstrueerimine).
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud tulud
Tallinna Linnatranspordi AS-ilt planeerib Tallinna linn 2017. aastal saada ühistranspordi
sõidupiletite müügi vahendamise eest tasu 1 276 000 € (Transpordiameti eelarvepositsioon:
piletimüügi teenustasu).

6.8

Insenerivõrgud
6.8.1 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA

Asutamine
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA asutati Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002
otsusega nr 127 „Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse asutamisotsuse
vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine“.
Eesmärk
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA eesmärgiks on Tallinna Linnavolikogu poolt
määratud vee-ettevõtjate tegevuse üle sõltumatu järelevalve teostamine ning hinnangute ja
soovituste koostamine.
Struktuur
Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
Linn annab sihtasutusele tema põhikirjalise eesmärgi täitmiseks tegevustoetust 151 880 €
(Kommunaalameti eelarvepositsioon: toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le).

6.8.2 AS Tallinna Vesi
Asutamine
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AS Tallinna Vesi asutati Tallinna Linnavolikogu 29. mai 1997 otsusega nr 68 „Tallinna
Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Munitsipaalettevõtte ümberkujundamine”. Tallinna linna
osalus aktsiaseltsis on 34,7%.
Eesmärk
AS-i Tallinna Vesi põhieesmärk on tarbijate varustamine normatiividele vastava kvaliteediga
joogi- ja tehnilise veega ning tarbijate heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 9-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus. Aktsiaseltsi allüksused on
teenindus- ja tootmisdivisjon, korporatiivdivisjon ja kommertsdivisjon.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Tallinna linn tasub avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee
ning muu pinnase- ja pinnavee ühiskanalisatsiooni juhtimise ja selle puhastamise eest
4 204 000 € (Kommunaalameti eelarvepositsioon: sademevee puhastus (a)).
2. Tallinna linn tasub ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja
avalikest veevõtukohtadest vee võtmise eest 290 000 € (Kommunaalameti
eelarvepositsioon: tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud).
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud tulud
AS Tallinna Vesi on äriühing, kellelt prognoosib Tallinna linn 2018. aastal saada
dividenditulu.

6.9

Kommunaalmajandus ja heakord
6.9.1 AS Tallinna Soojus

Asutamine
AS Tallinna Soojus asutati Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 1996 korraldusega nr 661-k
„Munitsipaalettevõtte Linnasoojus ümberkujundamine”.
Eesmärk
AS-i Tallinna Soojus põhieesmärk on soojusenergia müük ning soojusenergia võrgu kaudu
edastamise ja jaotamise teenuse müük. Samuti soojuse tootmiseks ja jaotamiseks vajalike
süsteemide, seadmete, rajatiste ja muu vara opereerimisele teiste ettevõtjate kaasamine
lepingulisel alusel, kontroll lepingute täitmise ja varade kasutamise üle rentnike ja
operaatorite poolt. AS-l Tallinna Soojus on AS-iga Tallinna Küte 30 aastaks sõlmitud rendija operaatorleping. Rendileping sõlmiti 2001. aastal eesmärgiga varustada Tallinna tarbijaid
soojusega vastavuses kokkulepitud teenuste tasemetega. Rentnikul AS-il Tallinna Küte on ka
tootmisvõimsuste ja -võrkude arendamise kohustus.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 5-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2018. aasta eelarves planeeritud tulud
AS Tallinna Soojus on äriühing, kellelt prognoosib Tallinna linn 2018. aastal saada
dividenditulu.

6.9.2 AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
Asutamine
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (endise ärinimega Tallinna Prügila AS) asutati
1998. aastal selleaegse linna äriühingu Tallinna Jäätmekeskuse ASi poolt. Tallinna linna
osalus aktsiaseltsis on 100%.
Eesmärk
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AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus asutati eesmärgiga rajada Tallinna linnale ja
Harjumaa omavalitsustele kaasaja nõuetele vastav jäätmekäitlusettevõte ja kaasaegne prügila
Jõelähtme valda.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 7-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2018. aasta eelarve
Tallinn linn aktsiaseltsi tegevust 2018. aastal ei toeta ning dividenditulu ei planeeri.
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7. LINNAOSAKOGUDE ARVAMUSED EELARVE KOHTA
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõige 21 sätestab, et kui linnas on
moodustatud linnaosa, esitatakse eelarve eelnõu koos seletuskirjaga arvamuse avaldamiseks
linnaosakogule.
Eelnõu esitati linnaosakogudele arvamuse kujundamiseks pärast linnavalitsuse istungil eelnõu
heaks kiitmist 22. novembril 2017. Linnaosakogude arvamusi oodati 1. detsembriks 2017.
Linnaosakogud kiitsid eelnõu heaks.
Laekunud arvamused koondati kokku ja esitati 1. detsembril linnavolikogule Tallinna
Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna linna 2018. aasta eelarve“ seletuskirjale lisatud
materjalina.
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