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SISSEJUHATUS 

 

Üha süvenev ja ettearvamatu julgeolekuolukord sunnib riike otsima võimalusi 

kaitsekulutuste suurendamiseks. Selleks, et õigustada aga kulutuste suurenemist, peab 

sõjaline riigikaitse kui valdkond ka ise pingutama optimeerimaks kulusid ülesannete 

täitmiseks. Oluline on eraldatud ressursside õige planeerimine ning eelarvestamise protsessi 

efektiivne juhtimine. 

2013. aasta jaanuaris heaks kiidetud riigikaitse arengukavas 2013–2022 pööratakse 

tähelepanu ressursiliste eelduste ja tegelikkuse erinevustele, kus reaalsed kaitsekulud on 

33% väiksemad prognoositust (Riigikaitse…). Aastatel 2009–2012 oli kaitsekulude eelarve 

1,126 miljardit eurot ning eeldusel, et kaitse-eelarve jääb tasemel 2% sisemajanduse 

koguproduktist on 2012. aasta prognoosi kohaselt 2013–2018 eelarvemahuks 2,539 miljardit 

eurot. Seega, aastatel 2009–2018 on Eesti kaitsekulutuste eelarve kogusummas 3,665 

miljardit eurot, mis on 33% võrra madalam kui planeeritud (Riigikaitse…). Kolmandik 

võimalikust rahalisest ressursist jääb kasutamata põhjusel, et ei ole suudetud piisavalt täpselt 

finantsplaanida. Ressurss jääb kasutamata ning liigub tagasi riigikassasse.  

Selleks, et kaitsekulude planeerimine vastaks reaalsele vajadusele, on tarvis mõista eelarvete 

rolli ja eelarvestamise tähtsust organisatsioonis. Kõik allüksuste juhid peaksid mõistma 

eelarvet sarnaselt ning ka eelarve elluviimine peaks vastama ühtsetele nõudmistele.  

Kaitsevägi on kinnine organisatsioon, mis täidab oma ülesandeid piiratud sissepääsuga 

territooriumil ning enamik dokumentatsioonist kannab märget asutusesiseseks 

kasutamiseks. Organisatsiooni suletus võib luua aga soodsad tingimused siseringi tekkeks, 

kus võivad kujuneda väliskeskkonnast erinevad arusaamad, reeglid ja tavad.  

Varasemalt on uuritud eelarvestamise täiustamise võimalusi avaliku sektori asutustes nagu 

Politsei- ja Piirivalveamet ning Tartu Linnavalitsus, kuid põhirõhk on mõlema töö puhul 

suunatud tulemuspõhisele või tekkepõhisele eelarvestamisele üleminekule. Käesolev töö 

keskendub avaliku sektori asutuste eelarvestamise protsessile.  
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Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Kaitseväe struktuuriüksuse eelarvete koostamise 

protsessi vastavus üldtunnustatud eelarvestamise meetodite põhimõtetega ning esitada 

parendusettepanekuid eelarvestamise protsessi tõhusamaks muutmiseks. Varasemad 

uuringud Kaitseväe struktuuriüksuste kohta samas temaatikas puuduvad.   

Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisküsimused: 

1. Millised on teaduskirjanduses käsitletavad peamised eelarvestamise meetodid ning mis 

on nende eelised ja puudused? 

2. Millisel viisil erineb avaliku sektori asutuste eelarvestamine erasektorisse kuuluva 

ettevõtte eelarvestamisest? 

3. Missugune on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eelarvestamise protsess? 

4. Missugust eelarvestamise meetodit Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kasutatakse 

ning milline oleks sobivaim meetod arvestades Kaitseväe eripärasid? 

Eelnevast tulenevalt on käesolev magistritöö jaotatud kaheks seotud peatükiks. Töö 

teoreetilise osas antakse ülevaade eelarve olemusest, avaliku sektori asutuste 

eelarvestamisest ning eelarvestamise erinevatest meetoditest – nii traditsioonilistest kui ka 

alternatiivsetest tuginedes teaduskirjanduses käsitletule. Tuuakse välja avaliku sektori 

eelarvestamise eripärad ning iseloomustatakse riigieelarve koostamise protsessi.   

Töö empiirilises osas analüüsitakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eelarvestamise 

protsessi ning –juhendit. Viiakse läbi poolstruktureeritud intervjuud Kaitseväe Ühendatud 

Õppeasutuste struktuuriüksuste ülematega ning tulemustest lähtuvalt tehakse ettepanekuid 

õppeasutuste eelarvestamise parendamiseks ning efektiivsemaks muutmiseks. Lisaks, 

selgitatakse välja ühisosa üldtunnustatud eelarvestamise meetoditega. Empiiriline osa on 

kooslus juhtumiuuringust ning intervjuudest. Juhtumiuuringu aluseks on võetud Kaitseväe 

juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool Kaitseväe Ühendatud 

Õppeasutused. Olukorra kirjeldamiseks on eelarvete täituvuse andmed aastate 2013–2015 

kohta saadud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste üldosakonna finantsjaoskonna finantsistilt.  

Töö tugineb valdavalt võõrkeelsetel teadusartiklitel. Teadusartiklid pärinevad erinevatest 

andmebaasist, enamik neist on kättesaadavad EBSCO andmebaasist. Kasutatud on ka 

mitmete konverentside kogumikke ning erinevaid seadusi.  
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1. EELARVESTAMISE OLEMUS, PROTSESS JA 

MEETODID 

 

1.1. Eelarvestamise olemus 

 

Eelarvete koostamine ning kasutamine on olnud läbi aastakümnete organisatsioonide 

tegevuse lahutamatu osa. Eelarvet on erinevates allikates defineeritud erinevalt, sõltuvalt 

sellest, kuidas eelarvet käsitletakse. Eelarveks nimetatakse laiaulatuslikku ja koordineeritud 

plaani rahalises väljenduses, kus määratletakse ettevõtte tegevused ning ressursside 

kasutamine mingil kindlal ajahetkel tulevikus (Khan, Jain 2008). Karu ja Zirnask (2004: 25) 

käsitlevad eelarvet kui tulevikku suunatud formaalset tegevuskava, mis on koostatud 

järgimaks erinevaid ettevõtte seatud eesmärke. Ühe definitsioonina võib eelarvet täpsustatult 

käsitleda ka järgmiselt: ettevõtte tegevuste ülevaade, mis sisaldab nii tulu- kui ka 

kuluartikleid ning milles on lahti kirjeldatud ka kõikide tegevuste funktsioonid, eesmärgid 

ning nende soovitav tulem. Eelarve on rahaline hinnang või faktide esitus. (Helden, Hodges 

2015) Üldistusi tehes võib eelarvet pidada kindla perioodi plaaniks või tegevuskavaks, mis 

sisaldab ettevõtte eesmärke rahalises väljenduses.  

Nende kolme definitsiooni põhjal on eelarvete olulisteks elementideks: a) plaan, b) 

tegevused ja kasutatavad ressursid ja c) rahaline väljendus ning kindel ajaperiood tulevikus. 

Eelarvete esimeses elemendis, plaanis, kirjeldatakse ettevõtet mõjutavaid faktoreid - väliseid 

ja siseseid. Esimesed ei sõltu ettevõttest, teised aga on ettevõtte poolt mõjutatavad. 

Kokkuvõtvalt on eelarveplaan sümbioos juhatuse kavatsustest ja ootustest. (Khan, Jain 

2008) Teise komponendina vaadeldakse tegevusi ja kasutatavaid ressursse. Kuna ettevõtte 

tegevused kajastuvad tuludes ja kuludes (Khan, Jain 2008), võimaldab eelarvete kasutamine 

ressursside jaotamisel läbi viia erinevaid analüüse ning teha kindlaks parimad alternatiivsed 

ressursside jaotamise võimalused ning hinnata nende mõju kas organisatsioonile tervikuna 

või mingile konkreetsele osale (Karu, Zirnask 2004: 24). Eelarved on alati koostatud mingi 

kindla ajaperioodi kohta tulevikus ning nad on väljendatud rahalistes näitajates. Üldiselt 

koostatakse eelarveid 12-ks kuuks, kuid praktikas tehakse ka lühemaid, nt kuue või kolme 

kuu kohta. Kuna erinevad tegevused ning toimingud on väljendatud erinevates ühikutes (nt 

materjal on väljendatud kilogrammides või tonnides ning tööjõud on väljendatud numbrites), 
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on oluline neid plaani integreerides väljendada võrreldavates ühikutes ning rahaühikud seda 

võimaldavad. (Khan, Jain 2008) 

Eelarvete koostamist nimetatakse finantsplaneerimiseks või ka eelarvestamiseks (Mereste  

2003: 129). Nagu ka definitsioon ütleb, on tegemist planeerimisega, mis omakorda hõlmab 

kolme tegevust – prognoosimist, projekteerimist ja eelarvestamist.  

Prognoosimise eesmärgiks on aimata tulevasi sündmusi ja tulemusi, mis ei sõltu 

organisatsiooni kontrollist. Prognoosi uuendatakse vastavalt laekunud informatsioonile ning 

see ei sea kohustust ega vastutust ühelegi juhile. Projekteerimine annab hinnanguid 

organisatsiooni olukorrast erinevates majandussituatsioonides ehk projekteeritakse 

erinevaid olukordi ning püütakse leida nendele olukordadele parimaid lahendusi. 

Eelarvestamine seob juhi vastutusega ja see väljendub juhtidele määratud konkreetsete 

ülesannetena ehk võetakse vastutus planeeritud eesmärkide saavutamise eest (Karlson 2006: 

33). Aastaste eelarvete ettevalmistamine ja lõplikult formuleerimine toimub aasta ette. 

Leitakse, et kõige keerulisemad neist tegevustest on prognoosimine ning seejärel tulevikku 

projekteerimine (Sennewald, Baillie 2016: 153), kuid just need kaks tegevust toetavad 

eelarvestamise eesmärki täielikult.  

Eelarvestamise esmaseks eesmärgiks on äritegevuse planeerimise aitamine või toetamine 

(Vaznonienė, Stončiuvienė 2012) andes ettevõtte eesmärkidele ning plaanidele rahalised 

väärtused, muutes sellega protsessi paremini mõõdetavaks ning strateegilised ideed 

reaalseteks tegevuskäikudeks (Réka et al. 2014), mis omakorda aitab ettevõttel prognoosida 

järgmise aasta tegevusi ning teha spetsiifilisemaid plaane. Uno Mereste (2003: 129) 

defineerib eelarvet kui plaani, millest juhindutakse tulevikku suunatud tehingute 

sooritamisel. Lisaks aitab eelarvestamine kaardistada vajaminevaid ressursse ning nende 

kasutamise efektiivsust (Vaznonienė, Stončiuvienė 2012).  

Teadustöödest selgub, et eelarvete koostamise mõju on palju laialdasem. Eelarvestamisel on 

mitmeid eeliseid, kuid ennekõike võib seda pidada finantskontrolliks. Eelarve kontrollimine 

aitab tagada ressursside mõistliku kasutamise, mistõttu saab eelarvete alusel anda 

hinnanguid juhtide tegevusele. Kuna eelarve seab eesmärgid käibele ning piirab kulusid, 

sunnib see ettevõtte ja allüksuste juhte planeerima oma tegevusi järgnevaks 12 kuuks 

(Hänninen 2013), mistõttu on eelarve oluline vahend ka ettevõtte sisemise kontrolli 

eesmärkide toetamisel (Réka et al. 2014). Eelarveperioodi lõpus on ettevõttel võimalus 
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analüüsida antud perioodiks seatud eesmärke ning teha järeldusi. Seetõttu on üheks eelarve 

osaks ka strateegiliste eesmärkide kirjeldamine (Karu, Zirnask 2004: 25). Samas võivad 

eelarved olla ka abivahendiks töötajate motiveerimisel ja hindamisel ning aidata kaasa 

ettevõtte erinevate üksuste vahelisele koostööle ning kulude õiglasele jaotusele (Réka et al. 

2014). Kui eelarve kulud on seotud organisatsiooni eesmärkidega, aitab see hinnata ka 

organisatsiooni tulemuslikkust.  

Eelarvestamise ajalugu ulatub kuni 1920-ndate aastateni, mil eelarvete kolm peamist 

eesmärki oli (Horvath, Sauter 2004): 

1) koordineerida ettevõtte finantstegevusi ning saada neist ülevaatlik pilt; 

2) edastada rahalisi ootusi; 

3) motiveerida üksuste juhte käituma ettevõtte huvidest lähtuvalt. 

Eelarvestamise eesmärgid ei ole ajaga muutunud, kuid eelarvestamise vajadus sõltuvalt ajast 

ja organisatsioonist võib olla suuresti erinev. Eelarvestamise vajalikkus ärisektoris on 

eelneva põhjal selgelt mõistetav: püütakse leida kulutustele võimalikult suured katteallikad, 

läbi mille minimaliseeritakse kulutusi ning kasvatatakse kasumiosa, samal ajal täites ka 

kontrollimehhanismi. Samas ei ole erinevate majandussektorite eelarvestamise vajadused 

või eesmärgid ühesugused. Erinevad eelarvestamise vajadused tulenevad majandussektoris 

tegutsevate asutuste toimimise eesmärkidest. Ärisektori tulud ja kulud tulenevad otse 

ettevõtte majandustegevusest ja edukusest, need on kergesti mõõdetavad ja samal ajal ka 

mõjutatavad. Kolmanda sektori puhul on olukord teistsugune, kõigepealt määratakse 

kindlaks potentsiaalsed kuluartiklid ning seejärel otsitakse neile võimalikud katteallikad. 

Avaliku sektori eelarve on vastupidiselt ärisektorile jäik ja täpne, nõuab täpset ja selget 

aruandlust. (Tohvri 2015) Konsultatsioonifirma Maiblum omanik ning endine presidendi 

kantselei Koostöö Kogu juhataja Peep Mühlsi (2013) sõnul seisneb põhiline erinevus 

avaliku- ja erasektori vahel eelarve täitmise viisis. Tema hinnangul õpetab avalik sektor 

eelarvet täitma seda kulutades ning erasektor omakorda õpetab eelarvet täitma raha teenides.  
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1.2. Avaliku sektori asutuste eelarvestamise põhimõtted 

 

Avaliku sektori eelarvestamisel on omad eripärad, mida tuleb eelarve koostamisel silmas 

pidada. Avalikku sektorit saab määratleda mitmeti, kuid ühe definitsioonina võib välja tuua 

järgmist: avalik sektor on komplekt teenustest, mida pakutakse kui avalikke teenuseid, mis 

on osaliselt või täielikult finantseeritavad maksutuludest ning mida juhitakse lähtuvalt 

valitsuse korraldustest. Oluline on sealjuures tagada avalik aruandekohustus ehk läbipaistvus 

ning poliitiline kontroll või mõju. (Flynn 2012: 1) 

Avalikku sektorit üheselt defineerida on keeruline, kuna sõltuvalt riikidest võib avaliku 

sektori määratlus varieeruda ning olla pidevas muutuses. Siiski on avaliku sektori 

iseloomustamiseks demokraatlikes ja arenenud ühiskonnas kolm olulist omadust (Maroto, 

Rubalcaba 2005: 4-5) :  

 Sundus – avalik sektor on ühiskonna kõige mõjuvõimsam üksikorganisatsioon, mis 

omab ainuvõimu teatud tegevuste osas, näiteks õigusloome või sõjaväe säilitamine.  

 Vastutus/ aruandekohustus – kuigi saab väita, et avaliku sektori käes on 

võimumonopol, on tegevus piiratud erinevate kitsendustega.  

 Motivatsioon/ motiivid – kõige rohkem diskuteeritud omadus puudutab avalikus 

sektoris töötavate inimeste motiive. Eeldatakse, et inimesed, kes töötavad kas 

avalikus sektoris või üldisemalt avalikus sfääris, teenindavad rahva huve ning on 

rohkem motiveeritud teenima oma riiki ja elanikke.  

Need omadused esinevad teatud määral ka teistes organisatsioonides. Erasektori ettevõtted 

puutuvad samuti kokku erinevate piirangutega, kuid asjaolu, et teatud aastate järel toimuvad 

kohaliku omavalitsuse või Riigikogu valimised, on olulisemaks kitsenduseks just valitsusele 

mitte erasektori ettevõtetele, kes ei ole kohustatud oma tegevust sellisel määral 

avalikustama. (Maroto, Rubalcaba 2005: 5) 

Rahanduslikus mõttes eristab riigiasutusi eraettevõtetest veel ka eelarvepõhisus ning selle 

range järgimine, vabade vahendite sünkroniseeritult eraldamine ning erinevad piirangud 

vabade vahendite kasutamisel. Riigiasutuse rahanduslik juhtimine on seotud vähemate 

rahanduslike riskidega ehk rahavood on kindlad ning neid ei saa eriti paindlikult muuta ning 

ajaliselt nihutada nagu seda võimaldab teha erasektor. (Karlson 2006: 7)  
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Erialakirjanduses määratletakse avalikku sektorit kolme erineva aspekti kaudu (Kuhry, Van 

der Torre 2002: 15): 

1) Juriidiline aspekt – avalikku sektorisse kuuluvad valitsusasutused ja kõik avalik-

õiguslikud organisatsioonid. 

2) Rahanduslik aspekt – lisaks juriidilises aspektis toodud asutustele hõlmab avalik 

sektor ka eraõiguslikke asutusi, mida rahastatakse kas osaliselt või täielikult riiklikest 

vahenditest. 

3) Funktsionaalne aspekt – avalik sektor hõlmab kõiki avaliku halduse, 

sotsiaalkindlustuse, avaliku korra tagamise, hariduse-, tervishoiu-, sotsiaal- ja 

kultuuriteenuste valdkonna organisatsioone olenemata nende rahastamisallikast ja 

teenuse pakkujate õiguslikust vormist.  

Avaliku sektori moodustavad eelarvelised asutused või ka riigiasutused, kes oma 

tegevuskulude katmiseks vajaliku raha saavad riigi või omavalitsuse eelarvest (Mereste 

2003: 131). Riigiasutused võivad tahtlikult pakkuda oma teenuseid või müüa oma toodangut 

tootmiskuludest odavamalt, täites sellega ühte või mitut valitsuse majanduslikku rolli, 

milleks on näiteks sissetulekute jaotus või täieliku tööhõive soodustamine (Dublin et al. 

2003: 21). Riigieelarve seaduses on sätestatud, et Eesti riigi valitsussektori ja keskvalitsuse 

allsektori moodustavad riigiasutused, põhiseaduslikud institutsioonid ning nende haldusala 

asutused ja keskvalitsuse juriidilised isikud (Riigieelarve seadus 2014, § 2 lg 2). Avaliku 

sektori asutused ning nende eelarvestamise protsess täidab ühiskonna ees mitmeid erinevaid 

funktsioone. Nendeks funktsioonideks on avalike ressursside jaotamise prioriteetide 

seadmine, poliitiliste eesmärkide saavutamise planeerimine, finantskontrolli saavutamine 

sisendite üle kindlustamaks reeglite järgimise, tõhususe ja terviklikkuse ning vastutuse 

tagamine (Shah 2007).   

Avaliku sektori eelarvet tervikuna nimetatakse riigieelarveks. Riigieelarve seaduse § 26 p 1 

sätestab, et riigieelarve on riigi finantsplaan, milles kajastatakse kõik rahalised vahendid, 

mida riik eelarveaastal plaanib koguda, saada toetustena, vahendada või kasutada. Avaliku 

sektori finantsjuhtimise ülesandeks on tagada riigi ressursside tulemuslik ja tõhus 

planeerimine ning kasutamine (Witt, Müller 2006: 6 tsit Koitmaa 2010: 9).  

Valitsused keskenduvad üha enam tulemustele, sest olulisemaks näitajaks on muutunud 

efektiivsus ja tõhusus. Eelarvetes peitub informatsioon tegevuste sisendi, väljundi ja 

tulemuste kohta, mistõttu mitmed riigid liiguvad tekkepõhise eelarvestamise suunas, mitte 
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ei kasuta traditsioonilist kassapõhist eelarvestamist. Tekkepõhise eelarvestamise (accrual 

based budgeting) all mõistetakse eelarvestamise viisi, kus eelarvestamise protsessis 

kasutatakse tekkepõhiseid raamatupidamisdokumente ja –näitajaid (Martí 2013). Tehingud 

kajastatakse tekkepõhiselt ehk tehingu toimumise hetkel, mitte raha reaalse liikumise hetkel 

nagu seda tehakse kassapõhise eelarvestamise (cash based budgeting) puhul (Karu, Zirnask 

2004:149). Tekkepõhine eelarvestamine kajastab teatud ajaperioodi sündmusi, neis tekkinud 

kulusid, tulusid, investeeringuid eelarvelises tekkepõhises bilansis täielikumalt. Ka valitsus 

ei finantseeri ainult kassapõhiseid kulusid, vaid finantseeritakse ka tekkepõhiseid kulusid, nt 

tulevate perioodide kulud ja muud rahalised kohustused töövõtjatele) (Karlson 2006: 39). 

Tabelis 1 on toodud tekkepõhise ja kassapõhise eelarvestamise erinevused.  

 

Tabel 1. Kassapõhise ja tekkepõhise eelarvestamise erinevused (Martí 2013) 

 
Kassapõhine eelarvestamine 

 

Tekkepõhine eelarvestamine 

 

Tehingute 

kirjendamise aeg 

Raha reaalse liikumise hetkel 

ehk kui raha laekub või välja 

makstakse. 

Kui tegevus toodab tulu, 

suurendab võlgnevust või kui 

esineb ressursside kasutamist. 

Mõõdikute 

fookus 

Eelarvestatud raha laekumised, 

eelarvestatud raha maksmised. 

Eelarvevahendeid on loodud 

juurde või on tekkinud tulu; 

Eelarvevahendeid on kasutatud 

või on tekkinud kulu; 

eelarvelised varad; 

eelarvelised kohustused; 

eelarvestatud raha laekumised; 

eelarvestatud raha maksmised. 

 

Peamiseks erinevuseks kahe eelarvestamise meetodi vahel on tehingute kirjendamise aeg. 

Ka mõõdikute fookus on suunatud erinevalt, kassapõhise eelarvestamise puhul on oluline 

jälgida vaid eelarvestatud raha laekumisi või väljamakseid, samal ajal kui tekkepõhise 

eelarvestamise puhul tuleb jälgida rohkemate tehingute kirjendamist. Erinevalt 

kassapõhisest eelarvestamisest kajastab tekkepõhine eelarvestamine ka kulusid, millega ei 

kaasne reaalset raha väljaminekut (nt amortisatsioon). 

Tekkepõhise eelarvestamise eelistena tuuakse välja võimalust (1) juhtida varasid ja 

võõrkapitali teadlikumalt, (2) hinnata asutuse likviidsust tänu rahakäibe juhtimisele ning (3) 

arvutada tegevuste või väljundite täielikku ja täpset maksumust. Peamisteks puudusteks on 

aga töömahu suurenemine ning plaanide ja eelarvetaotluste mahukus. (Karlson 2006: 39) 

http://www.tandfonline.com/author/Mart%C3%AD%2C+Caridad
http://www.tandfonline.com/author/Mart%C3%AD%2C+Caridad
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Lisaks sõltub eelarvestamise meetodi valik sellest, millist raamatupidamisarvestuse meetodit 

kasutatakse. Schaeffer (2004: 11)  toob välja erinevad seosed eelarvestamise ja 

raamatupidamisarvestuse vahel:  

 Kassapõhise arvestuse eelduseks on kassapõhine eelarve, samas kui kassapõhine 

eelarve ei nõua tingimata kassapõhist arvestust.  

 Tekkepõhine eelarve nõuab alati ka tekkepõhist arvestust, kuid tekkepõhine arvestus 

ei nõua tekkepõhist eelarvet.  

Antud seoste puhul ei ole tekkepõhist raamatupidamisarvestust kasutades kohustuslik 

kasutada ka tekkepõhist eelarvestamist, mistõttu paljud erinevad riigid ja organisatsioonid 

kasutavad endiselt tekkepõhist arvestust kassapõhise eelarvestamisega.  

Näiteks kasutavad Soome ja Rootsi osalist või täielikku tekkepõhist arvestust, samal ajal kui 

nt Iirimaa, Portugal ja Kreeka säilitavad traditsioonilise eelarvestamise, mis on suunatud 

pigem sisendile ning annab vähe informatsiooni tulemuste kohta. Holland, Taani ning 

Hispaania hõlmavad tulemuslikkuse informatsiooni eelarvestamise dokumentatsiooni, kuid 

ei ole veel liikunud tekkepõhise arvestuse juurde. (Maroto, Rubalcaba 2005: 25) Eesti on 

senini lähtunud eelarvestamisel kassapõhisest arvestusest, kuid finantsaruandeid on 

koostatud tekkepõhiselt. 2017. aasta riigieelarve eelnõu koostatakse aga täielikult 

tekkepõhiselt. Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Veikko Kapsta (2016) 

sõnul on ülemineku põhjuseks usaldusväärsuse suurenemine ning parema ülevaate saamine 

raha kasutamisest. Kassapõhised eelarved ei võimalda tema hinnangul fokuseerida 

pikaajalisele efektiivsusele ning ei anna objektiivset ülevaadet riigi tegevuse 

tulemuslikkusest. Lisaks on läbi uuenduste võimalik paremini võrrelda avaliku sektori 

teenused omavahel või nt erasektori teenustega. 

Eesti riigieelarve koosneb järgmistest kuludest: investeeringud, eraldised, tegevuskulud ning 

muud kulud, mille all kajastuvad peamiselt riigisaladustega seotud asutuste kulud ning 

näiteks maamaksukulud (Küsimused…). Tulude osa koosneb maksutuludest ja 

mittemaksulistest tuludest. Maksutuludest laekuvad riigieelarvesse juriidilise isiku 

tulumaks, osa füüsilise isiku tulumaksust (osa kantakse edasi kohaliku omavalitsusele), 

sotsiaalmaks, käibemaks, erinevad aktsiisid, hasartmängumaks, osaline tollimaks (75% 

tollimaksust kantakse edasi Euroopa Liidule) ning raskeveokimaks. Mittemaksuliste tulude 
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liikideks on kaupade ja teenuste müük (nt riigilõivud), toetused, materiaalsete ja 

immateriaalsete varade müük, tulud varadelt ja muud tulud. (Küsimused…) 

Riigieelarve koostamise peamiseks õiguslikeks alusteks on põhiseadus ja riigieelarve seadus 

ning eelarve sisulise kujunemise aluseks on riigi eelarvestrateegia ja valitsemisalade 

arengukavad. 

 

 

1.3. Avaliku sektori eelarvestamise protsess 

 

Riigieelarve koostamine on pikema ajaline protsess, mille eesmärkideks on kitsamalt: a) 

pikaajaliste sihtide sidumine lühiajalise ressursside kasutamisega, b) kulude prioriteetide 

kindlakstegemine, c) rahade eraldamine ja lõpptulemuse eest vastutuse määra jagamine 

erinevatele asutustele, d) elanikkonna informeerimine riigiasutuse otsuste ja prioriteetide 

rahastamine ning e) teabe andmine riigiasutuste kulude ja tegevuse kohta (Karlson, 2006: 

35).  

Eestis kestab järgmise aasta riigieelarve koostamine 12 kuud. Valitsusasutused alustavad 

järgmise aasta eelarve koostamist juba eelneva aasta alguses, koostades valitsemisala 

arengukava. Antud dokument on aluseks eelarvestrateegia koostamiseks. Eelarvestrateegia 

on dokument, kus määratletakse riigi eelarvepoliitika põhisuunad ning eesmärgid, mida 

eelarvestrateegia perioodil kavatsetakse ellu viia ning plaanide elluviimiseks vajalikud 

rahalised vahendid. Strateegia koostatakse igal aastal vähemalt järgmise aasta ja sellele 

järgneva kolme aasta kohta. (Riigieelarve…)  

Protsess jätkub avaliku sektori asutuste eelarvete koostamisega (joonis 1). Riigiasutuse 

eelarve koostamist võib defineerida kui plaani, mis sisaldab kulusid ja tulusid mingi kindla 

perioodi ehk eelarveaasta kohta. Plaan kinnitatakse seadusandliku organisatsiooni poolt 

otsusena ning on aluseks riigiasutuse tegevuse rahastamisel (Karlson 2006: 35).  

Iga aasta juunis–juulis kogutakse Rahandusministeeriumi poolt kokku kõik eelarveprojektid, 

neid analüüsitakse ning alustatakse läbirääkimisi rahastamislahenduste leidmiseks 

(Küsimused…). Augustikuus valmib iga-aastane suvine majandusprognoos, mis seab 

eelarvele lõplikud piirid. Siis liigub eelarveprojekt ministrite tasandi läbirääkimistele ning 
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positiivse lahendi korral tutvustatakse esialgset nägemust riigieelarvest valitsuskabinetile 

(Küsimused…).  

 

 

Joonis 1. Avaliku sektori eelarvestamise protsess 

 

Valitsuse tasandil lahendatakse vajalikud probleemid ning leitakse puuduolevad 

rahastamisvõimalused. Septembrikuus esitatakse riigieelarve Riigikogule, kus eelarve läbib 

kolm põhjalikku arutelu ning viiakse sisse vajalikud muudatused. Riigieelarve kinnitatakse 

iga aasta detsembrikuu jooksul ning see jõustub 1. jaanuaril. Riigieelarvet on võimalik muuta 

või täiendada Vabariigi Valitsuse ettepanekul lisaeelarvega. (Küsimused…)  

Kokkuvõtvalt saab Eesti avaliku sektori eelarvestamise protsessi koondada kokku viite 

erinevasse etappi: osaeelarvete kogumine (I), osaeelarvete analüüsimine, täiendamine, 

parandamine (II), esmase eelarve esitamine (III), esialgse eelarve esitamine järgmisele 

tasandile (IV) ning kinnitamine (V). Etappide vahel toimuvad pidevad arutelud ja 

läbirääkimised rahastusallikate leidmiseks ning eelarvete pidev täiustamine jõudmaks 

ühtsetele arusaamadele rahaliste vahendite kasutamise osas. Eraldi ei ole etapina välja 

toodud kontrollietappi, kus hinnatakse eelmise eelarveaasta tegevusi ja kulusid, et anda 

hinnang valitsuse tegevusele.  

Kirjanduses jaotatakse eelarvestamise protsess aga nelja etappi, mis kõik hõlmavad 

erinevaid osalejaid erinevates rollides. Esimene etapp – täidesaatva võimu planeerimise 

etapp – sisaldab endas eelarvekavandi loomist täidesaatvate asutuste poolt. Teise etapina 

Kevadise 
majandusprognoosi 

tutvustamine

Eelarvestrateegia 
vastuvõtmine

Asutuste eelarvete 
koostamine

Eelarveprojektide 
kogumine

Eelarveprojektide 
analüüsimine 

Suvise 
majandusprognoosi 

tutvustamine

Ministrite tasandi 
läbirääkimised

Esialgse eelarve 
esitamine 

Valitsusele

Eelarve esitamine 
Riigikogule

Muudatuste 
tegemine

Riigieelarve 
jõustumine
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käsitletakse seadusandliku heakskiidu etappi, kus jälgitakse eelarveseaduse kulgu läbi 

õigusloome protsessi. Kolmas etapp katab kogu eelarveaasta, kus täidesaatev võim viib ellu 

poliitikat, tuginedes esimeses etapis planeeritud eelarvele. Neljanda etapi all mõistetakse 

aruandluse etappi, mis leiab aset peale eelarveperioodi lõppemist ning kus toimub 

eelarveaasta auditeerimine. (Shah 2007: 29)  

Antud magistritöö käigus pööratakse eelkõige tähelepanu I ja II etapile ehk riigiasutuste 

eelarvete koostamise protsessile, kirjandusele tuginedes aga I etapile. Riigiasutustele on 

seadusandlusega antud mitmeid erinevaid ülesandeid, mille täitmiseks on ette nähtud 

piiratud kogus rahalisi vahendeid. Eelarve ja selle täitmine on avalikkusele valitseva 

poliitilise süsteemi usalduse indikaatoriks, mistõttu peab eelarve olema läbipaistev ja avalik 

(Karlson 2006: 36). Selleks, et oma põhitegevusi paremini planeerida, organiseerida ja ellu 

viia, on vaja oskusi rahaliste vahendite planeerimiseks ja nendega ümberkäimiseks. Siit 

tulenebki vajadus osata võimalikult täpselt planeerida oma tegevusi ja nende elluviimiseks 

vajalikke ressursse. Eelarve koostamisel tuleb kaardistada kõik reaalsed tegevused ning 

lähtuda nende tegevuste teostamiseks vajalikest kuludest. Igasugune üle- või alakulu viib 

eelarve tasakaalust välja, mistõttu ei pruugi riigiasutus ellu viia kõiki planeeritud 

põhitegevusi. Selleks, et eelarvestada organisatsiooni eripäradest lähtuvalt, tuleb aga teada 

erinevaid eelarvestamise meetodeid, nende tugevusi, nõrkusi ning eripärasid.  

 

 

1.4. Eelarvestamise meetodid 

 

1.4.1. Traditsiooniline ja nullbaasiline eelarvestamine  

 

Eelarvete koostamiseks on erinevaid viise, kuid kõige levinuim neist on iga-aastane 

fikseeritud eelarve, mida teatakse traditsioonilise eelarvestamisena (Vaznonienė,  

Stončiuvienė 2012). Traditsiooniline eelarvestamine on eelarve tsükli jooksul muutumatu 

ettevõtte juhtkonna kavandatud kindla ajaperioodi tegevuste plaani kvantitatiivne väljendus 

eesmärgiga aidata koordineerida vajalikke tegevusi. Kui eelarve on koostatud õigesti, 

illustreerivad eelarve rahalised näitajad ettevõtte lühiajalisi eesmärke, lähtudes ettevõtte 

pikaajalisest strateegiast. Juhtide osalemine eelarve koostamise protsessis on hädavajalik, et 

tekiks sisemine tunnetus seatud eesmärkide täitmiseks (Hansen, Mowen 1994; Reeve, 

Warren 2008) 
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Mitmed autorid (Nolan 1999, Schmidt 1992) on oma uurimustöödes käsitlenud 

traditsioonilise eelarvestamise puudusi ning kriitikat selles valdkonnas on palju. Välja on 

toodud, et traditsioonilise eelarvestamise meetodid on ajamahukad ja kulukad, harva 

orienteeritud ettevõtte strateegiale, tihti vastuolulised ning ei kohandu muutuva 

keskkonnaga. Pigem keskenduvad kulude vähendamisele, mitte lisandväärtuse loomisele. 

(Réka et al. 2014) Kuigi erinevates teadustöödes on viidatud paljudele probleemidele, saab 

kokkuvõtvalt traditsioonilise eelarvestamisega seotud probleemid grupeerida kolme 

kategooriasse: aeg, protsess ning inimesed (Hansen et al. 2003).   

Vaznonienė ja Stončiuviené (2012) tuginevad oma artiklis erinevatele teadusuuringutele 

ning toovad välja järgmised eelarvete puudused, mida saab üle kanda ka traditsioonilisele 

eelarvestamisele laiemalt:  

1) suutmatus kohaneda organisatsiooni muutuvate oludega; 

2) toimivad kui töötajaid demotiveerivad tööriistad; 

3) kasutatakse kulude vähendamiseks mitte väärtuse loomiseks;  

4) põhinevad oletustel ning spekulatsioonidel; 

5) on tugevad vaid vertikaalse juhtimise ja kontrolli all; 

6) muudavad barjäärid erinevate äriüksuste vahel tugevamateks.  

Samas, kuna antud eelarvestamise meetodit kasutatakse ülemaailmselt, saab eeldada, et sel 

on ka mitmeid eeliseid, mis kaaluvad üles eelpool nimetatud puudused. Põhilisteks 

plussideks on planeerimine, kontroll ning tulemuslikkuse juhtimine (Réka et al. 2014), mis 

on algselt olnud ka eelarvestamise peamisteks ülesanneteks. Nende eeliste tõttu on 

traditsiooniline eelarvestamine olnud populaarne ka avaliku sektori asutuste seas, kuid 

erinevate majandussurutiste ajal on poliitiliseks prioriteediks ajapikku muutunud erinevates 

riikides eelarvestamise protsessi reformimine (McCarthy, Lane 2009) ning traditsioonilisest 

eelarvestamisest on edasi liigutud mõne teise eelarvestamise meetodi suunas.  

Eelarvestamise eesmärk ja ülesanded ei ole aastatega muutunud, muutunud on eelarvete roll 

ettevõttes. Üha enam püütakse täiendada olemasolevat või vastandada traditsioonilisele 

eelarvestamisele mitmeid erinevaid alternatiivseid eelarvestamise meetodeid, mis sobivad 

paremini muutuvasse ärikeskkonda ning mis rahuldavad juhtide vajadusi senisest paremini. 

Nullbaasiline eelarvestamine (zero-based budgeting, ZBB) ei ole uus eelarvestamise meetod, 

vaid pigem asendus või edasiarendus ajaloo-baasil eelarvestamisele (Hänninen 2013: 7). 

Nimetatud meetodite vahel on mitmeid ühiseid tunnusjooni, kuid peamise erinevusena toob 
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Hänninen (2013: 7) välja asjaolu, et eelneva eelarveaasta näitajad ei ole aluseks uuele 

eelarvele. Tema hinnangul ei saa eelneva aasta andmeid võtta arvesse kui 

iseenesestmõistetavat, küll aga võib andmetel olla toetav roll. Tänu nullbaasilisele 

eelarvestamisele on juhid sunnitud analüüsima oma tegevusi, et saavutada suurem 

efektiivsus (Hänninen 2013: 7). Efektiivsuse saavutamiseks peavad juhid iga kulu 

õigustama, mistõttu elimineeritakse ebavajalikud kulutused ning ressurssid jaotatakse 

efektiivsemalt, lähtudes vajadustest ning sellega kaasnevast kasust. Selleks, et juhid saaksid 

struktuuriüksuse kulusid õigustada, jaotatakse ettevõtte erinevateks otsustusüksusteks. 

Otsustusüksusteks on ettevõtte madalaimad tasemed, kus reaalselt eelarve otsuseid tehakse. 

Igal otsustusüksusel on juht, kes valmistab ette detailse ülevaate kõikidest kuludest ja nende 

vajalikkusest. (Kavanagh 2011) 

Karu ja Zirnask (2004: 41) defineerivad nullbaasiga eelarvestamist kui meetodit, mille korral 

iga tegevuse ning ressursi esialgne eelarve on null ning enne eelarvesse lülitamist hinnatakse 

iga ressursi või tegevuse vajadust ning sellest tulenevalt see kas lülitatakse eelarvesse või 

mitte. Tänu sellisele meetodile on eelarve tervikuna vastavuses ettevõtte plaanide fookusega, 

kasutada oleva rahaga ning reaalsete vajadustega ning ei ole enam piiratud eelmise perioodi 

eelarvega. Meetod ei pööra tähelepanu mitte ainult rahahulgale, vaid paneb rõhku olulisuse 

määrale ja tegevuste reaalsele situatsioonile. (Chunhua, Haifeng 2013) 

Kuigi Hänninen (2013: 7) toob välja, et antud meetod ei ole väga efektiivne, on Karu ja 

Zirnask (2004: 43) arvamusel, et meetodi puudusi saab vähendada, rakendades meetodit vaid 

kõige olulisemates valdkondades valikuliselt, nt müügi-, investeeringute ja projektide 

eelarvete koostamisel. Peamiste puudustena käsitletakse suurt ajakulu ning iga-aastasi 

erinevate allüksuste vahelisi konflikte eelarve jaotuse osas. Samuti võib juhtuda, et 

lühiajaline kasu omab suuremat rolli kui pikaajaline planeerimine, kuna viimase tähtsus 

planeerimisprotsessis on vähem esilekerkivam. (Fong 2013: 3) Samas on antud meetodi 

suureks eeliseks võimalus keskenduda tervikprogrammidele ja –eesmärkidele mitte 

üksikutele kuluartiklitele. Lisaks järjestatakse eelarvestamisel organisatsiooni eesmärgid ja 

programmid ning tuuakse vajadusel välja alternatiivsed tegevused, mistõttu aitab see vältida 

mittevajalikke kulutusi ja põhjendamatuid tegevusi. (Karlson 2006: 37) Antud meetod pakub 

ettevõtte juhtidele ratsionaalset ja laiaulatuslikku vahendit eelarvekärbeteks, kuna annab 

suurepärase ülevaate erinevate osakondade või allüksuste töö toimimise kohta (Kavanagh 

2011). 
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Avalikus sektoris on nullbaasilisel eelarvestamise meetodil olnud pikk ajalugu. Meetod 

tõusis esile 1970-ndatel aastatel, kui Ameerika Ühendriikide tolleaegne president Jimmy 

Carter lubas avalikkusele balansseerida riigieelarvet läbi reformimise ning võttis kasutusele 

nullbaasilise eelarvestamise. Teoreetikute ja presidendi hinnangul on eelarve koostamisel 

oluline kõikide kulude õigustatus ning heakskiitmine, mitte aga eelmiste aastate 

juurdekasvuline muutus. (Kavanagh 2011)   

Olenemata sellest, kas asutus kasutab traditsioonilist või nullbaasilist eelarvestamist on 

oluline siduda ressursid mõõdetavate tulemustega. Tulemuspõhine eelarvestamine 

(performance budgeting, performance-based budgeting) on sellisel juhul sobilik meetod, 

kuna seob ressursside eraldamise mõõdetavate tulemustega. Laiemalt võib 

tulemuseelarvestamist mõista järgmiselt: tulemusinformatsiooni lisamine eelarvetaotlustele 

ja eelarveseadusele, ilma et see ei mõjutaks eelarveotsuste tegemist. Sellisel juhul on 

tulemusinformatsiooni eesmärgiks anda taustinfot poliitikutele ning kodanikele. Antud 

definitsiooni kohaselt kasutatakse tulemuseelarvestamist paljudes riikides, koguni 75% 

kõikidest OECD riikidest kasutab tulemusinformatsiooni oma eelarvedokumentides. 

(Curristine 2007: 128) Eestis on tulemusinfot eelarvedokumentatsioonile lisatud alates 2003. 

aastast, mis tuleneb 2002. aastal muudetud riigieelarve raamseadustest. Seaduse kohaselt 

peavad ministeeriumid esitama koos eelarvetaotlustega ka valitsemisala tegevuskava, kus 

tuuakse välja järgmiseks perioodiks seatud eesmärgid ning tegevused. (Raudla 2013a: 2) 

Kõige kitsama definitsiooni kohaselt mõistetakse tulemuseelarvestamise all protsessi, kus 

asutustele või tegevustele määratud eelarve-eraldiste suurus on korrelatsioonis 

planeeritavate või saavutatud tulemustega. Sellise protsessi elluviimiseks on vajalik 

eelarveliigenduste muutmine ja eraldiste tegemisel tuleks lähtuda väljund- ja 

lõpptulemustest. Küll aga on võimalik tulemuseelarvestamise ideed rakendada ka ilma 

eelarveformaati muutmata. (Raudla 2013b) 

Tulemustele suunatuse tõttu sarnaneb tulemuseelarvestamine nullbaasilise 

eelarvestamisega. Kui nullbaasiline keskendub alternatiivide arvestamisele ning 

omavahelisele võrdlemisele (Tammert 2001), mis on vajalik tulemuste saavutamiseks, siis 

tulemuseelarvestamine keskendub lõpptulemusele. Näiteks, Kaitseväe eesmärgiks on 

kaitsevalmiduse suurendamine ning selle eesmärgi elluviimiseks on plaan soetada juurde 

uusi lahingmasinaid. Nullbaasiline eelarvestamine võimaldab siinkohal hinnata, kas aasta 

lõpuks on ostetud niipalju lahingmasinaid kui eelarves kirjeldati, kuid ei võimalda hinnata, 
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kas kaitsevalmidus masinate soetamise järel suurenes. Tulemuseelarvestamine võimaldab 

aga tulemuse näitajate kaudu hinnata, kas kaitsevalmidus suurenes sellisel määral nagu 

sooviti.  

Meetodi pooldajad toovad välja järgmised eelised meetodi kasutamisel (Raudla 2013a: 4):  

1) suurendab eelarvestamise läbipaistvust näidates reaalselt, mida maksumaksjate 

rahaga tegelikult saavutatakse, mistõttu on avalikkusele paremini seostatavad 

poliitikute lubadused; 

2) surve avaldamise vahend ministeeriumitele ja nende allasutustele tulemuste 

paremaks saavutamiseks; 

3) suurendab eelarvevahendite kasutamise paindlikkust ja vähendab seeläbi ressursside 

raiskamist ja ebaotstarbelist kasutamist; 

4) soodustab ressursside jaotumist kasumlikkusest lähtuvalt, kuna 

tulemusinformatsiooni kohaselt on võimalik teha informeeritud otsuseid selle kohta, 

kui palju mingi projekt või tegevus peaks võrreldes teistega rahalisi vahendeid 

saama.  

Meetodi puudusteks on paljude avaliku sektori teenuste raske mõõdetavus, eelarve 

koostamise keerukus ning töö- ja personalimahukus, pädevate juhtide vajadus avalikus 

sektoris ning vajadus selgelt formuleeritud eesmärkide järele (Õismaa 2012: 15).  

Kui aga võrrelda traditsioonilist kulupõhist eelarvestamist tulemuspõhise eelarvestamisega 

saab peamise erinevusena välja tuua, et tulemuspõhise meetodi puhul ei eeldata, et 

ressursside rohkus tagab parema tulemuse. Meetodite vahelised erinevused on toodud 

joonisel 2.  
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Joonis 2. Kulupõhise ja tulemuspõhise eelarvestamise erinevused (Quinn 2011: 47) 

 

Autori hinnangul on joonise järgi olulisim erinevus selles, et tulemuspõhine eelarvestamine 

on seotud reaalse planeerimise ja juhtimisega. Lisaks on allüksuste juhid vastutavad 

väljundite eest, mistõttu on lõpptulem olulisema tähtsusega kui kulupõhise eelarvestamise 

puhul. Kuna strateegiliste eesmärkide arvestamine eelarvestamisel on hädavajalik, on 

olulisemateks komponentideks eelarve koostamisel mitmeaastane eelarvestrateegia ning 

eelmise eelarveperioodi tulemused, mis on ühtlasi kogu järgneva protsessi aluseks. (Karlson 

2006: 38)  

Ka riigieelarvestrateegias on viimastel aastatel üha enam tulemusinformatsiooni välja 

toodud (Raudla 2013a: 2). Avaliku sektori asutused on riigi mõistes tellimuse täitjad. 

Riigikogu on tellija, kes ostab erinevatelt riigiasutustelt soovitud tulemusi ehk väljundeid, 

samal ajal kontrollides nende saavutamist. Oluliseks tunnuseks on siinjuures vastutuse ja 

tegevusvabaduse detsentraliseerimine ehk võimu viimine madalamale valitsemistasanditele 

(Aunap 2008: 10). Tulemuspõhisel eelarvestamisel on mitmeid puuduseid, näiteks tuuakse 

välja, et paljusid avalikke teenuseid on raske mõõta. Samuti eeldab antud meetodi 

kasutamine tugevaid allüksuste juhte (detsentraliseerimise tõttu) ning ka eelarve koostamine 

muutub keerukamaks. Peamisteks eelisteks on avalikkusele arusaadav riiklike vahendite 

kulutamise süsteem ja selle tulemused ning võimalus lõpetada kiiresti tegevused, mis toovad 

endaga kaasa liigseid kulutusi või kahju. Lisaks on eelisena välja toodud ka tulemuste ja 

selle saavutamise kulude mõõdetavust ning võrreldatavust. (Karlson 2006: 38–39) 
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Riigiasutuste ja ka riigieelarve koostatakse üldiselt siiski mitte nullbaasist lähtuvalt vaid 

eelmisest baasaastast lähtuvalt. Tegevuste aluseks võetakse eelmiste aastate tegevused ning 

ressursid, mida korrigeeritakse vastavalt järgnevale aastale. Eelpool mainitud meetoditest 

tuleks autori hinnangul eelistada kombinatsiooni tekkepõhisest ja tulemuspõhisest 

eelarvestamisest. Avaliku sektori asutuste eelarvete juures on oluline eelarvete selgus, 

läbipaistvus ning arusaadavus. Tähtis on jälgida mitte lihtsalt raha liikumist vaid võtta 

arvesse ka tekkepõhiseid kulusid, mis muidu tähelepanuta jääks. Samas on kõige selle juures 

oluline, et tulemused oleksid mõõdetavad ning võrreldavad.  

Viimastel aastakümnetel on välja töötatud mitmeid erinevaid eelarvestamise meetodeid, 

mille põhiidee on asendada traditsiooniline eelarvestamine millegi uue ja tõhusamaga. 

Peamised eelarvestamise meetodid, mis on laialdasemat kasutamist leidnud, on kohanduv 

eelarvestamine (beyond budgeting, BB), jooksevprognoos (rolling forecasts), tegevuspõhine 

eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB) ja Kaizen eelarvestamine (Kaizen 

budgeting). Järgnevalt analüüsitakse nimetatud meetodite kasutamise võimalikkust avaliku 

sektorite asutuste puhul.  

 

 

1.4.2. Kohanduv eelarvestamine 

 

Kohanduv eelarvestamine eeldab olemasolevate juhtimismudelite märkimisväärset muutust, 

eelarvestamise protsessi ning eelarvestamise mõtteviisi muutust. Kohanduv eelarve on 

komplekt suunavatest põhimõtetest, mis järgimisel võimaldavad ettevõtetel juhtida oma 

tulemuslikkust ning hajutavad otsuste tegemise protsessi ilma vajaduseta kasutada 

traditsioonilist eelarvestamist (Réka et al. 2014). Hajutamise eesmärgiks on  tõhustada 

erinevate üksuste juhtide mõjuvõimu, tänu millele suudetakse iseseisvalt võtta vastu 

otsuseid, mis loovad ettevõttele väärtust ning on seotud ettevõtte strateegiatega (Norkowski 

2012).  

Antud meetodi eduloona kirjeldatakse Svenska Handelsbank’a, mis kasutab juhtimises 

hajutatud struktuuri ehk iga haruosakond on omaette funktsioneeriv ja sõltumatu üksus 

(Hope, Fraser 2003). Alates meetodi kasutuselevõtust 1970-ndatel edestab pank konkurente 

peaaegu kõikides majanduslikes näitajates, nt omakapitali tootlus, omanikutulu, kasum 
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aktsia kohta, kuid lisaks sellele on suudetud tagada ka väga kõrge tarbijate rahulolu näitaja 

(Hope, Fraser 2003).  

Traditsioonilist eelarvestamise ja kohanduva eelarvestamise vahel on kaks fundamentaalset 

erinevust (Karu, Zirnask 2004: 321-322):  

1) Kohanduv eelarvestamine on paindlikum kui traditsiooniline. Eelarveid 

täpsustatakse regulaarselt fikseeritud aastaplaanide ja eelarvete asemel võttes arvesse 

ka väliskeskkonna muutusi. Kasutatakse kohanduvaid sihtväärtusi ehk eesmärgi 

mõõtmiseks kasutatavatele mõõdikutele lisatakse sihtväärtused, mida täpsustatakse 

vastavalt eelnevate perioodide tulemustele, konkreetse valdkonna tippmõõdikutest 

ehk valdkonna parimatest tulemustest ning erinevate partnerite ja konkurentide 

tegevuste tulemustest. 

2) Kohanduva eelarvestamise mudeli põhimõte seisneb ettevõtte tegevuse 

detsentraliseerimises. Traditsioonilise eelarvestamise ehk funktsioonidest lähtuva 

juhtimisstruktuuri ja tsentraliseeritud juhtimise asemel võimaldab kohanduv 

eelarvestamine otsustusprotsessidesse ja tulemuste saavutamise eest vastutuse 

jagamisse kaasata läbi organisatsiooni võrkstruktuuri ka teiste tasandite töötajaid. 

Tänu sellele tekib isereguleeruv töökeskkond ja personaalse vastutuse kultuur, mis 

suurendab omakorda juhtkonna ja töötajate motivatsiooni ja tootlikkust ning tagab 

parema klienditeeninduse. 

Antud meetod sarnaneb osaliselt nullbaasilisele eelarvestamisele, kus on asutus samuti 

jagatud väiksemateks otsustusüksusteks. Erinevus seisneb aga selles, et nullbaasilise puhul 

ei toimu regulaarselt eelarve täpsustamist. Avaliku sektori asutuste puhul ei ole kohanduv 

eelarvestamine autori arvates mõistlik, kuna meetod eeldab suuresti juhtimismudelite 

muutust ning üleminek traditsiooniliselt eelarvestamiselt ei pruugi olla sujuv. Lisaks on 

avalik sektor väga kindla fikseeritud eelarvega, mille muutmine eelarveperioodi vältel on 

keerulisem ja töömahukam kui erasektoris.  

Kuigi kohanduv eelarvestamine nõuab primitiivset muutust, eeldab see siiski ettevõtte 

juhtimismudeli fundamentaalset muutust (Réka et al. 2014). Paljudel puhkudel ei ole 

ettevõtted veel valmis antud muudatusi ellu viima, mistõttu ka üleminek kohanduvale 

eelarvestamisele ei ole olnud nii laialdane.  
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1.4.3. Pideveelarvestamine 

 

Pidevprognoosimine või -eelarvestamine (kasutatakse ka jookseveelarvestamine või –

prognoosimine) on üks alternatiivsetest meetoditest, mille idee seisneb eesmärkide pidevas 

uuendamises olenevalt hetkesituatsioonist (Hänninen 2013). Morlidge ja Player (2010) 

defineerivad pideveelarvestamist kui oodatava tulemi rahalist hinnangut, mis põhineb hetke 

oletustel ning majanduslikel prognoosidel (Morlidge, Player 2010 ref Zeller, Metzger 2013) 

See aga eeldab pidevat ettevõtte erinevate andmete sissevoolu, mis tulenevad turundusest, 

müügiosakonnast, rahandusest, tootmisest ning ettevõtete erinevatest üksustest. 

Jooksevprognoosimine võimaldab juhtkonnal jaotada ressursse paremini sobivate 

investeeringute tegemiseks tänu pidevalt uuendatud horisondile ning jooksvate andmete 

kogumisele, mis omakorda võimaldab ettevõttel koheselt reageerida, millisel positsioonil 

konkreetsel hetkel ollakse ning kus tahetakse tulevikus paikneda ja vastavalt sellele saab 

teha oma tegevuses muudatusi. (Zeller, Metzger 2013) 

Erinevalt traditsioonilisest eelarvestamisest on jookseveelarvestamise protsess pidev. 

Eelarved koostatakse küll 12–18 kuud ette, kuid eelarve periood võib olla tunduvalt lühem, 

sageli isegi vaid üks kvartal (Hänninen 2013). Eelarved on tunduvalt lihtsamini üles ehitatud 

ning vähem sisukad, mistõttu ei ole nende muutmine ajamahukas ning fookus on suunatud 

vaid olulistele võtmeindikaatoritele (Ekholm, Wallin 2000). Sageli peetaksegi 

pideveelarvestamist mitte alternatiivseks variandiks vaid traditsioonilise eelarvestamise 

edasiarenduseks, mistõttu on see ka üks populaarsemaid meetodeid ärisektoris (Hänninen 

2013).  

Pideveelarvete kasutamisega kasvab ka prognooside kvaliteet, kuna pidevalt on vajadus 

uuendatud andmete järele. Seega paraneb andmete kvaliteet, läbi mille paranevad ka 

prognoosid ning läbi aja kasvav juhtide prognoosimisoskus ning suutlikkus kiiremini 

andmeid töödelda viib üleüldise parema tulemuslikkuseni (Hansen 2011).  

Üheks väljakutseks jookseveelarvete kasutamisel on prognooside pidev muutumine eriti 

tingimustes, kus ettevõtte on kas raskustes või valitseb üleüldine ebastabiilne majanduslik 

olukord. Kuigi süsteem soosib muutusi ning peaks eelpool nimetatud tingimustega hakkama 

saama, tekitab see siiski juhtides ebakindlust. (Hänninen 2013) Mistõttu ei ole soovitav 
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antud eelarvestamise meetodit kasutada tulemuslikkuse mõõtmiseks või nt lisatasu 

kehtestamiseks (Ekholm, Wallin 2000).  

Vaatamata eespool nimetatud puudustele on siiski oluline märkida, et pideveelarvestamist 

toetavad ka mitmed teised traditsioonilist eelarvestamist kritiseerinud teadlased nagu nt 

kohanduva eelarvestamise aktivistid Hope ja Fraser või Libby ja Lindsay ning tegevuspõhise 

eelarvestamise mitmed propageerijad (Hänninen 2013). 

Autori hinnangul saab avaliku sektori asutuste puhul jookseveelarvestamist teostada vaid 

osaliselt. Kvartaalsed ennustamised on piisavad, kuid sagedamini prognoosida ei ole 

mõttekas, kuna muutmisprotsess on aeglane ning muudatuste elluviimiseks võib 

prognoositud olukord olla juba muutunud.  

 

 

1.4.4. Tegevuspõhine eelarvestamine 

 

Tegevuspõhine eelarvestamine on eelarvestamise meetod, kus määratakse kindlaks ja  

planeeritakse eelarveperioodil vajalike väljundite kogus lähtuvalt strateegilistest 

eesmärkidest ning alles seejärel nende väljundite saavutamiseks vajalike ressursside kogus 

ja kaasnevad kulutused (Karu, Zirnask 2004: 275). Idee oli luua uus eelarvestamise mudel, 

mis annab ettevõtetele rohkem paindlikkust reageerida ootamatutele sündmustele, seega 

rõhutakse operatiivse planeerimise tähtsusele (Hansen 2011).  

Selline meetod võimaldab arvestada, kuidas isikkoosseis jaotab oma panuse erinevate 

tegevuste vahel. Iga eraldiseisva ülesande täiskuluarvutus võimaldab juhtidel luua 

mehhanisme, mis ühendavad toetusfunktsioonid ettevõtte esmaste kohustustega (Jon 2005). 

Kasutatakse väljundikeskset põhimõtet, ehk esmalt tehakse kindlaks väljundite maht ning 

alles seejärel selgitatakse välja, kui palju erinevaid ressursse on teatud väljundite mahu jaoks 

tarvis (Cokins 2006).   

Selgeks eeliseks tegevuspõhise eelarvestamise meetodi kasutamisel on ülesaamine 

järkjärgulisest lähenemisviisist. Kuna tulud ja kulud on otseselt seotud tegevustega, 

jaotatakse need üha efektiivsemalt ning neid ei seota eelmiste aastate näitajatega, vaid 

reaalse vajadusega (Bunce et al. 1995). Ühe peamise erinevusena traditsioonilisest 

eelarvestamisest tuuaksegi välja keskendumist reaalsele vajadusele. Kõigepealt 
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täpsustatakse ettevõtte strateegilistest ja pikaajalistest eelarvetest lähtuvalt soovitavate 

väljundite kogused ning alles seejärel eelarvestatakse vajalikud tegevused ja ressursid 

soovide elluviimiseks. Traditsiooniline eelarvestamine keskendub aga eelmiste aastate 

kuludele, mitte tegelikule vajadusele. (Karu, Zirnask 2004: 275) William R. Lalli (2011)  

eelarvestamise käsiraamatu kohaselt võimaldab tegevuspõhine eelarvestamine viia läbi ka 

tasuvusanalüüsi ning toetab otsuste tegemist.  

Sarnaselt kohanduva eelarvestamisele on ka tegevuspõhine eelarvestamine suhteliselt uudne 

kontseptsioon, mistõttu saab hinnata vaid kasupotentsiaali. Meetodi üheks eesmärgiks on 

vähendada bürokraatiat ning ajakulu, mida sageli tuuakse välja traditsioonilise 

eelarvestamise ühe puudusena. Tänu arvutipõhisusele on meetodit lihtne kasutada ning 

vajadusel saab muudatused operatiivselt sisse viia. (Hänninen 2013)  

Meetodi uudsuse tõttu ei ole kirjanduses ja teadusartiklites väga palju informatsiooni 

tegevuspõhisele eelarvestamisele ülemineku osas avalikus sektoris. Uuringutest võib leida 

ühe näitena Lõuna-Aafrika avaliku sektori, kuid 2014. aastal teostatud juhtumiuuring 

(Oseifuah 2014) on vaid üks näide, mille põhjalt laiaulatuslikke järeldusi on väga keeruline 

teha.  

Sõltumata sellest, millist meetodit rakendatakse on igas organisatsioonis oluline vähendada 

ebaolulisi kulusid ning eelarve pidev jälgimine on oluline. Lisaks eelpool nimetatud 

meetoditele kasutatakse ka Kaizen eelarvestamise mudelit, mis iseloomustab eelarve pidevat 

jälgimist ning ebaoluliste kulude vähendamist. Vastupidiselt traditsioonilisele 

eelarvestamisele on Kaizen eelarvestamine meetod, milles eelarvet pidevalt muudetakse. 

Eelarvet täiustatakse pidevalt, lähtudes tegelikest tulemustest (Karu, Zirnask 2004: 305).  

Kaizen eelarvestamine seob ootused eelarveprognoosiga ning võib olla seotud toote 

elutsükliga. Algfaasis suudetakse vähendada kulusid enim, näiteks arenduse ja disaini faasis. 

Paljud ettevõtted, mille strateegiliseks fookuseks on kulude vähendamine, kasutavad Kaizen 

eelarvestamist. Kulude vähendamine tuleneb pigem väikestest muutustest kui kvanthüpetest. 

(Shim et al. 2011)  

Üldjoontes keskendutakse rohkem baasperioodi tulemustele ning üksikutele segmentidele 

läbi väga väikeste muutuste. Selleks, et pidevalt kulusid kokku hoida, püsitatakse igaks 

perioodiks eraldi Kaizen-kulu eesmärk võttes arvesse eelmise perioodi kulusid. Perioodi 
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lõppedes võrreldakse tegelikke tulemusi varem püsitatud eesmärgiga. Perioodi tegelik 

kulude suurus on järgmise perioodi baasiks. (Karu, Zirnask 2004: 305–306)  

Eelarvestamise meetodeid on palju, valik oleneb nii sektori iseärasustest kui ka ettevõtte 

huvidest. Oluline on kaardistada, mis on need võtmeküsimused, millele püütakse 

eelarvestamisel vastused leida. Juhul, kui organisatsioon kasutab eelarvete koostamist 

eesmärkide täitmiseks, tuleks arvestada, et tulemused peavad olema mõõdetavad ning 

võrreldavad. Kui aga eesmärk ei ole hinnata tulemuslikkust, võib kasutada ka traditsioonilist 

eelarvestamist, mis on lihtsaim viis kulude ja tulude plaanimisel. Kuigi traditsioonilisele 

eelarvestamisele on püütud vastandada erinevaid uusi alternatiivseid meetodeid, on need 

autori hinnangul siiski sobilikumad pigem erasektoris tegutsevatele ettevõtetele. 

Alternatiivsete meetodite eesmärgiks on eelarvete pidev ja regulaarne uuendamine, kuid 

avaliku sektori asutuste puhul ei ole see võimalik. Eelarved on jäigad ja paindumatud, muuta 

saab väga vähe ning vaid teatud eelarvekontode lõikes. Autori arvates on sobilikum meetod 

avaliku sektori asutustele nullbaasiline tekkepõhine eelarvestamine, kuna see tagab 

ressursside efektiivsema kasutamise ning on ühtlasi kooskõlas ka tekkepõhise 

raamatupidamisarvestusega.  
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2. KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE EELARVE 

PLANEERIMINE 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Esimene peatükk andis ülevaate eelarvestamise olemusest, avaliku sektori asutuste 

eelarvestamisest ning erinevatest eelarvestamise meetoditest. Empiirilise osa eesmärgiks on 

uurida, millist eelarvestamise meetodit Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (edaspidi 

KVÜÕA) kasutatakse ning milline on asutuse eelarvestamise protsess. Lisaks analüüsitakse, 

kas eelarve eest vastutajad mõistavad eelarvestamise vajalikkust ja eesmärki üheselt ning 

kas eelarvestamine tervikuna vastab üldtunnustatud eelarvestamise põhimõtetele.  

Töö empiiriline osa hõlmab endas kvalitatiivsete andmete analüüsi, mis põhineb 

juhtumiuuringul (case-study). Juhtumiuuring on meetod, mis võimaldab uurida igapäevaelu 

sündmusi säilitades nende tervikliku iseloomu ja tähenduslikud tunnusjooned (Õunapuu 

2014: 59). Juhtumiuuringute käigus uuritakse põhjalikult sündmust, tegevust, protsessi või 

ühte või mitut indiviidi ning juhtumid on piiritletud aja ja tegevustega (Creswell 2003: 15). 

Palju on kritiseeritud, et juhtumiuuringud annavad ülevaate vaid konkreetsest juhtumi 

probleemist ning läbi selle ei ole võimalik teha üldistusi, kuid Taani professor Bent 

Flyvbjerg (2006) väidab, et vahel piisab vaid ühest tulemusest, et tõestada hüpoteesi 

ebaõigsust. 

Juhtumiuuringu objektiks on Kaitseväe juhataja (edaspidi KVJ) vahetus alluvuses olev Eesti 

ainus riigikaitseline kõrgkool Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. Taustinformatsiooni 

andmiseks on kasutatud eelarvete täituvuse andmeid aastate 2013–2015 kohta, mis on 

saadud KVÜÕA üldosakonna (edaspidi ÜO) finantsjaoskonna finantsistilt.  

Õppeasutuse tegevusvaldkonnad on (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhimäärus 2014 

§ 6 p 1): 

1) kõrghariduse andmine rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe õppekavade alusel; 

2) keskhariduse omandanud isikutele kutseõppe tasemeõppe läbiviimine; 

3) täiendusõppe läbiviimine; 

4) riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevus ning rakendusuuringute läbiviimine. 
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Üldisemalt võib öelda, et õppeasutuste põhieesmärgiks on valmistada ette ohvitsere ja 

allohvitsere Eesti Kaitseväele ja Kaitseliidule ning arendada sõjateadust eesmärgiga tagada 

Kaitseväe juhtimisalane jätkusuutlikkus.   

Õppeasutust juhib ja esindab õppeasutuste ülem. KVÜÕA koosneb järgmisest 

struktuuriüksustest: kõrgem sõjakool, lahingukool, logistikaosakond, rakendusuuringute 

keskus, täiendusõppe keskus, sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus, õppeosakond ning 

üldosakond. Struktuuriüksus tegutseb kinnitatud põhimääruse alusel ning üksust juhib 

struktuuriüksuse ülem, kes on KVÜÕA ülema vahetus alluvuses. (Sealsamas) 

Magistritöö käigus kasutatakse dokumendivaatlust, töötatakse läbi Kaitseväe (edaspidi KV) 

raamatupidamise sise-eeskiri, Kaitseväe eelarve juhend ning Kaitseväe Ühendatud 

Õppeasutuste eelarve ja tegevuskulude arvestamise juhend. Lisaks viiakse läbi 

poolstruktureeritud intervjuud õppeasutuste viie struktuuriüksuse ülemaga, kes vastutavad 

oma valdkonna eelarve eest. Kahe teise struktuuriüksuse ülemaga ei ole teenistuskoha 

muutumise tõttu võimalik intervjuud läbi viia, seega on nende hinnangut küsitud e-kirja teel. 

Info saamiseks on kasutatud intervjuu küsimusi. Kokku moodustab valimi seitse 

struktuuriüksuse ülemat, kes annavad antud töö valmimisse oma panuse.   

Ülematest on kaasatud sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülema asemel 

väljaõppevahendite keskuse ülem, kuna varasemalt ei olnud keskus eraldi struktuuriüksus. 

Struktuurimuutus on kehtiv alates 01.04.2016 (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 

põhimäärus § 12 p 1). Lisaks on valimist välja jäetud rakendusuuringute keskus, kuna 

aastatel 2013–2015 kuulus keskus ülema administratsiooni ja eraldi eelarvestamist ei 

toimunud.  

KVÜÕA eelarve ja tegevuskulude eelarvestamise juhendis on eelarve kulukandjateks lisaks 

eelpool nimetatud struktuuriüksustele veel ka teavitustöö grupp ning Balti Kaitsekolledži 

HNS (host national support). Tegelikkuses kuulub teavitustöö grupp ÜO koosseisu ning 

nende eelarve on osa ÜO üldeelarvest. Balti Kaitsekolledž on aga KVÜÕA-st eraldiseisev 

asutus ning eelarvestamine toimub KVÜÕA eelarves vaid osaliste majanduskulude lõikes. 

Balti Kaitsekolledži eelarve koosneb neljast erinevast osast: 1) Balti riikide ühine toetus, 2) 

vastuvõtja riigi toetus (HNS), mis on Eesti riigi poolne otsetoetus, 3) osa toetuse väejuhatuse 

eelarvest ning 4) osa KVÜÕA eelarvest. Toetuse väejuhatus on KV struktuuriüksus, mille 

ülesandeks on logistilise toetuse ja toetusteenuse osutamine, formeerimisülesande täitmine 
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ning muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine (Kaitseväe põhimäärus 2014 § 24 

p 1). KVÜÕA eelarvest kaetakse vaid Eesti tegevväelaste lähetuste ja koolitustega seotud 

kulud (va koolitustasud).  

Seega ei ole autori hinnangul mõistlik käsitleda Balti Kaitsekolledžit kui eraldi 

struktuuriüksust, sest asutus ei kuulu KVÜÕA koosseisu ning ei osale eelarvestamise 

protsessis täielikult.  

Empiirilisest osast ülevaate saamiseks on autor kirjeldanud antud osa etappe joonisel 3. 

 

 

Joonis 3. Empiirilise osa etapid 

 

Poolstruktureeritud intervjuu on valitud põhjusel, et see võimaldab vajadusel intervjuu käiku 

muuta (Õunapuu 2014: 171–172). Intervjuude eesmärgiks on saada informatsiooni, kas 

erinevad struktuuriüksuste ülemad mõistavad eelarvestamise vajadust ühtemoodi, kas 

eelarvestamise lähtealused ning tingimused on samad ning mis on ülemate hinnangul 

suurimad kitsaskohad. Lisaks küsitakse intervjuude käigus ülemate hinnangut KVÜÕA 

eelarvestamise kohta üldisemalt. Intervjuudes kasutatakse avatud küsimusi, kuna see 

võimaldab kirjeldada oma kogemusi ja arvamust. Kõik intervjuu küsimused on eelnevalt ette 

valmistatud ning vajadusel muudetakse nende järjekorda või sõnastust vastavalt intervjuu 

käigule. Avatud küsimused võimaldavad intervjueerijal teemat edasi arendada sõltuvalt 

küsimuste vastustest läbi lisaküsimuste või täpsustuste. Intervjuu esialgne kava on toodud 
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vaatlus

(KVraamatupidami
se sise-eeskiri, KV 

eelarve juhend, 
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struktuuriüksuse 
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Intervjuude 
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Järelduste 
ja 
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tegemine
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lisas 1. Kõik lisas toodud küsimused on seotud uuritava teemavaldkonnaga ning üldises 

mõttes saab küsimused grupeerida kolme rühma: a) taustinformatsioon intervjueeritava 

kohta, b) põhiküsimused eelarve protsessi ja meetodite kohta ning c) kokkuvõtvad 

küsimused.  

Intervjuude läbiviimine toimus nii intervjueeritavate kui ka intervjueerija töökohas 

ajavahemikul 26. aprill – 3. mai 2016. Varasemad kokkulepped intervjuude läbiviimiseks 

sõlmiti e-kirjade või telefoni teel. E-kirjade teel hinnangute andmised toimusid ajavahemikul 

3. – 4. mai 2016. Ka neid struktuuriüksuse ülemaid, kellega ei viidud läbi intervjuusid, 

käsitletakse siiski kui intervjueeritavaid. Intervjueeritavaid teavitati intervjuude 

salvestamisest ning neile on töö käigus tagatud konfidentsiaalsus. Konfidentsiaalsuskoodid 

koosnevad tähekombinatsioonist SÜ (struktuuriüksuse ülem) ning numbrist vahemikus 1–7. 

Koodid on antud suvalises järjestuses ning need ei ole tuvastatavad. Andmed 

intervjueeritavate tausta kohta on toodud tabelis 2.   

 

Tabel 2. Intervjueeritavate tausta andmed 

Intervjueeritava 

kood 

Staaž KVÜÕA-s 

(aastat) 

Staaž vastutaval 

ametikohal (aastat) 

Varasem 

kokkupuude 

eelarvestamisega 

SÜ1 10 4 Ei 

SÜ2 5,5  2,5 Ei 

SÜ3 4 2 Jah 

SÜ4 8 5 Ei 

SÜ5 2 2 Jah 

SÜ6 10 4 Ei 

SÜ7 5,5 2,5 Jah 

 

Tabelis on info kõikide intervjueeritavate tööstaaži kohta KVÜÕA-s ning eraldi ka 

vastutaval ametikohal. Keskmine tööstaaž KVÜÕA-s on intervjueeritavatel 6 aastat ja 5 

kuud ning eelarve eest vastutaval ametikohal on samaks näitajaks on 3 aastat ja 2 kuud. 

Varasema kokkupuute all on mõeldud kokkupuudet eelarvestamisega eelmises 

teenistuskohas. Arvestatud on nii teenistuskohta KVÜÕA-s kui ka mõnes teises KV 

struktuuriüksuses.  
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Intervjuude käigus saadud informatsioon töödeldakse ja analüüsitakse ning vastavalt 

teoreetilises osas käsitletule tehakse järeldused ja ettepanekud eelarvestamise 

efektiivsemaks muutmise kohta.  

 

 

2.2. Eelarve koostamise lähtealused ja algdokumendid  

 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutust rahastatakse KV eelarvest, põhitegevusega seotud 

tasuliste teenuste osutamisest saadud tasust ning muudest vahenditest. Eelarvestamisega 

tegeleb Kaitseväe peastaabi (edaspidi KVPS) rahandus- ja eelarve osakond (edaspidi J8). 

Osakonnal on nõuandev ja toetav roll KV ülesannete ning nende elluviimise planeerimisel, 

korraldamisel ja hindamisel. Osakonna peamisteks ülesanneteks on korraldada aastaeelarve 

projekti ettevalmistamist, koostada KV eelarve jaotuskava, jälgida eelarve täitmist ning 

esitada KV juhatajale ettepanekuid eelarve jaotuse muutmiseks (Kaitseväe eelarve…).  

Iga-aastase KV eelarve jaotuskava põhjal selguvad KV struktuuriüksuste eelarvete 

piirnumbrid. Piirnumbrite põhjal toimub struktuuriüksuses eelarve planeerimine ning 

meetmete elluviimiseks vajalike tegevuste kavandamine.  

KVJ aastaplaani täitmiseks on määratud rahalised vahendid järgmistel eelarvekontodel 

(tabel 3):  

 

Tabel 3. Eelarvekontode jaotus Kaitseväes (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eelarve…) 

Konto nr Konto nimetus 

15 Põhivara/ Investeeringud 

55 Majandamiskulud 

500 Detsentraliseeritud töötasukulud 

505 Erisoodustused 

 

Tabelist on näha, et KV eelarve on jaotatud nelja suurde eelarvekontosse, samadest 

kontodest koosneb ka KVÜÕA eelarve formaat.  

Iga eelarvekonto on omakorda jagatud erinevateks kululiikidest. KVÜÕA eelarvekontode 

jaotus kululiikide lõikes on ära toodud lisas 2. Lisa järgi on KVÜÕA eelarve jaotatud 31-le 

erineva nimetusega kululiigile kokku 66-le eelarvekonto alakontole. 
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Eelarve planeerimine võib olla aastate lõikes erinev. Kaitseväe roteerimispõhimõtetest 

lähtuvalt on tegevväelaste keskmiseks rotatsiooniks 3 aastat, mistõttu vahetuvad inimesed 

sageli. Personalijaoskonna andmetel on KVÜÕA töötajatest ligikaudu 76,5% tegevväelased 

ning aastatel 2013–2015 moodustasid 100% struktuuriüksuste ülematest just tegevväelased. 

Juhul, kui vahetub nt ÜO ülem, kes on eelarvestamise eest tervikuna vastutav, võib see tuua 

kaasa mõningasi põhimõttelisi erinevusi eelarvestamisel. Ülemate vahetumisel võivad 

aastati eelarvestamise juhised olla erinevad, sõltuvalt sellest, millisest teisest KV 

struktuuriüksusest ülem roteerub. Tihtipeale tuuakse uue ülema poolt kaasa eelmise 

teenistuskoha teadmised-kogemused eelarvestamisel, mis ei pruugi vastata KVÜÕA 

eelarvestamise põhimõtetele eelmise ülema ametiajal. Seetõttu võivad ÜO ülema poolsed 

planeerimissuunised olla aastati erinevad.  

Asutuse eelarve täitus aastatel 2013–2015 erisoodustuste, investeeringute ja 

majandamiskulude lõikes vahemikus 84–95%. Kõige suurem täituvus oli aastal 2015, mil 

eelarve suudeti vastavate kulude lõikes täita ~95% ulatuses. Aasta varem aga jäi sama näitaja 

~85%-ni ning 2013. aastal täideti eelarvest ~90%. Töötasukulud on KV-s detsentraliseeritud, 

mis tähendab, et töötasukulud eelarvestatakse tervikuna KVÜÕA-le mitte eraldi erinevatele 

struktuuriüksustele.  

Sarnaselt riigieelarve koostamisele lähtutakse ka KVÜÕA eelarve koostamisel mitmetest 

erinevatest dokumentidest. Peamised KV ülesed dokumendid, millele eelarvestamisel 

tuginetakse on KV eelarve juhend, KV eelarve formaat ning mitmesugused KV sisesed 

juhendid, nt KV aastaeelarve planeerimise juhis. KVÜÕA-s on eelarvestamine sätestatud 

dokumendiga „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eelarve ja tegevuskulude arvestamise 

juhend“. Lisaks antakse eelarvestamiseks vajalik sisend KVJ eeldirektiivis, KVJ 

aastaplaanis (varasemalt direktiiv) ning KVÜÕA ülema aastakäsus. Viimati mainitud 

dokumentides seatakse konkreetsed ülesanded, millele eelarveaastal keskendutakse.  

KV eelarve juhendiga kehtestatakse aastaeelarve planeerimise, eelarve täitmise planeerimise 

ja eelarve täitmise ning aruandluse üldine kord KV-s. Juhendi eesmärgiks on tagada (1) 

eelarve planeerimise, täitmise ja –aruandluse ühtne protsess ning haldamise viis, (2) vajaliku 

finantsjuhtimisinfo kogumine ja analüüsimine, (3) aastaeelarve koostamiseks ja kaitsmiseks 

vajaliku info kogumine ning (4) ühtne arusaam tööjaotuse ja vastutuse jagunemisest 

eelarveprotsessi erinevates osades. KVÜÕA-l kui KV struktuuriüksusel on kehtestatud 

omapoolne eelarve ja tegevuskulude arvestamise juhend, mille sisu on kooskõlas KV eelarve 
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juhendiga. Kahe juhendi vaheline erinevus seisneb selles, et KVÜÕA juhend on sisukam ja 

spetsiifilisem lähtudes struktuuriüksuse eripäradest, samal ajal kui KV juhend annab vaid 

üldise ülevaate eelarve korraldusest, planeerimisest, täitmise planeerimisest ning eelarve 

täitmisest ja selle aruandlusest.  

KV eelarve juhend on kinnitatud aastal 2013, KVÜÕA eelarve ja tegevuskulude arvestamise 

juhend aga 2014. aastal. Finantsisti andmetel kasutati KVÜÕA-s enne juhendi kinnitamist 

KV üldjuhendit. Iga-aastaselt koostatakse lisaks nimetatud dokumentidele ka KV 

planeerimise juhis, millega seatakse ülesanded erinevatele KV struktuuriüksustele. 

Ülesannete kirjeldused on üldsõnalised ning pigem hinnangulised. 

Lisaks eelarvestamist käsitletavatele dokumentidele on olulisteks töövahenditeks KV-s ka  

KVJ eeldirektiiv, KVJ aastaplaan ning KVÜÕA ülema aastakäsk, millega antakse sisend 

struktuuriüksustele oma põhitegevuse elluviimiseks.  

KVJ eeldirektiiv kinnitatakse eelarveaastale eelneva aasta juunis-juulis ning KVJ aastaplaan 

kas eelneva aasta lõpus või vastava eelarveaasta alguses jaanuarikuu jooksul. KVÜÕA 

ülema aastakäsk kinnitatakse sarnaselt KVJ aastaplaaniga eelarveaasta alguses, tavaliselt 

jaanuarikuus. Sellest tulenevalt on segadust tekitav asjaolu, et ülesannete püstitamine toimub 

iga-aastaselt eelarveaasta alguses, kuid eelarve planeerimine toimub eelarveaastale eelneva 

aasta alguses. Seega on kahe tegevuse vahel selgelt tajutav ajaline nihe. Ka struktuuriüksuste 

ülemad tõid välja, et eelarvestamise aluseks olevad lähteandmeid sisaldavad dokumendid 

laekuvad hiljem. SÜ5 toob välja: „Dokumentides on andmed piisavad, kuid need 

dokumendid tulevad hiljem, kui eelarvestamine toimub. Eelarvestamine toimub veebruar-

märts aga näiteks KVJ eeldirektiiv tuleb alles suvel või mõnel aastal ka alles sügisel ning 

KVJ aastaplaan alles järgmise aasta alguses nagu ka KVÜÕA ülema aastakäsk.“  

Samas hindab SÜ4 lähteandmeid algdokumentides kvaliteetseteks, öeldes: „Minu arust on 

piisavalt kvaliteetsed, sest paljud KVÜÕA tegevused on aastast aastasse samad“. Samal 

arvamusel on ka SÜ6: „Lähteandmed KVÜÕA ülema aastakäsus on kvaliteetsed, sest me ise 

anname sinna sisendi. Ei saa öelda, et andmed ei ole kvaliteetsed, sest sellisel juhul oleme 

me selles ise süüdi. Probleem on pigem selles, et aastakäsk ei toeta eelarve planeerimise 

protsessi“.  Arvamusega, et aastakäsk ei toeta eelarve planeerimise protsessi, saab töö autor 

ainult nõustuda. Protsess on üles ehitatud loogikast mittelähtuvalt. Pole reaalne, et 

lähteülesanded määratakse hiljem kui ülesannetele koostatakse eelarve. Eelnevast tulenevalt 
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ei ole autori hinnangul probleem mitte andmete kvaliteedis, vaid pigem on SÜ1 hinnangul 

küsimus selles, et kust need lähteandmed pärinevad: „KVJ aastaplaanis ei pruugi kõiki 

tegevusi sees olla, mida meie KVÜÕA-s teeme. Kes sinna sisendi annab, ei oska öelda“. Kui 

KVJ aastaplaan ei kajasta kõiki reaalseid tegevusi, tõstatab see küsimuse, kas KVJ 

aastaplaani koostamiseks küsitakse sisendit ka KVÜÕA-st.  

Intervjuude käigus selgus, et kui ka küsitakse, siis struktuuriüksuste ülemad sinna sisendit ei 

anna. SÜ1: „Arvan, et ÜO tegeleb sellega. Minult isiklikult sisendit küsitud ei ole.“ Ka teised 

struktuuriüksuste ülemad ei osanud sellele hinnangut anda. SÜ2 mainib: „Sisend ilmselt 

ikkagi antakse, kuid mis kujul või kuidas, seda infot meil ei ole“. Seega jääb selgusetuks, 

mille alusel püstitatakse KVJ poolt ülesanded KVÜÕA-le. Arvestades Kaitseväe käsuahelat 

ja üleüldist töökorraldust, liiguvad ülesanded ülevalt alla. Seetõttu võib eeldada, et KVJ 

määrab ülesanded erinevatele struktuuriüksustele lähtuvalt KV vajadusest erinevate 

tegevuste osas. Näitena võib siinkohal tuua mõne täienduskursuse läbiviimise. KVJ 

aastaplaanis antakse ülesanne läbi viia vastava eriala täienduskursus 10-le inimesele. 

Vastutavas struktuuriüksuses planeeritakse, prognoositakse ja eelarvestatakse lähtudes 

etteantud plaanist. Peale planeerimisfaasi ja enne kursuse algust, mil kursuslased määratakse 

täienduskursusele KVPS käskkirja alusel, selgub, et kursusele on planeeritud peastaabi poolt 

20 inimest. KVJ ja peastaabi info selles osas on erinev, aastaplaan näeb ette koolitusvajadust 

10-le inimesele, kuid käskkirja kohaselt vajab koolitust 20 inimest. See lihtne näide võib 

endaga kaasa tuua arvestatava lisakulu, mistõttu võib struktuuriüksuse eelarvesse vaid ühe 

kursuse tõttu tekitada ülekulu kogu KVÜÕA-le. 

SÜ3 kommenteeris antud probleemi järgnevalt: „Kui KVJ seab struktuuriüksusele 

täiendavaid ülesandeid, antakse nendeks ka raha. Iga kord, kui meile mingi uus ülesanne 

määratakse, teen mina ülemana vastavad kalkulatsioonid ning annan teada, kui palju 

ressursse juurde vajan. KVJ eraldab selle raha.“ SÜ2 lisab: „Kui meil raha puudu jääb, siis 

üldiselt saame ikkagi KVÜÕA ülemalt raha juurde. Oleneb muidugi prioriteedist, mis 

tasemega tegevus on. Kui pole prioriteet, siis jääme ilma. Tihtipeale saab raha ka lihtsalt 

struktuuriüksuste eelarvet ümber kombineerides, mõnel on ülekulu, mõnel teisel jällegi 

alakulu.“ Samas jääb vestlustest mulje, et kõikidel ei ole ülekulu osas samasugust positiivset 

kogemust. SÜ1 seletab lahti: „Mitmel korral olen pidanud oma eelarve piires mängima ja 

leidma lahendusi, keegi ei eralda mingit lisaraha“.  
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Sellest tulenevalt on autori hinnangul vaja ümber kirjutada eelarvestamise juhend. On vaja 

selgemat regulatsiooni, kuidas antud olukorras käituda. Juhend võiks sisaldada peatükki, mis 

seletab lahti, kuidas taotleda raha juurde, kui struktuuriüksusel on tekkinud ülekulu või on 

tegu mingit laadi ettenägematute kulutustega. Teadmatus võib tekkida ka kogemuse 

puudumisest. Olenemata sellest, kas struktuuriüksuse ülem on varasemalt eelarvestamisega 

kokku puutunud või mitte, ei tutvustatud KVÜÕA-sse siirdumisel või vastutavale 

ametikohale asumisel üldjuhul asutuse eelarvestamise põhimõtteid. Seitsmest 

struktuuriüksuse ülemast märkis vaid üks, et vastutavale ametikohale asudes tutvustati talle 

eelarvestamise põhimõtteid KVÜÕA-s: „Jah, sain sellise kerge ülevaate sellest, et mismoodi 

siin majas asjad toimivad ja mis on need regulatsioonid, millest lähtuma peab. See info 

jagati küll. Mis on need normdokumendid, millest lähtuma peab“. Viis struktuuriüksuse 

ülemat vastasid küsimusele eitavalt, täpsustati, et eelarvestamine õpiti ära töö käigus, nt 

SÜ4: „Ei mingit eelarve planeerimise põhimõtteid keegi ei tutvustanud, omandasin need 

töökäigus“. SÜ1 toob välja, et eelarvestamise põhimõtteid ei tutvustatud, küll aga juhatati, 

kust saab vajadusel infot: „Näost-näkku ei tutvustatud, küll aga öeldi, kust juhendid on 

kättesaadavad ning nendega tuli ise tutvuda“. 

Iga aasta suvel on kõikidele uutele KVÜÕA teenistujatele nn sisseelamisnädal, mida 

nimetatakse „Suveakadeemiaks“. Nädala jooksul omandatakse teadmised KVÜÕA 

juhtimise, teadus- ja arendustegevuse, arengukava ja muu taolise kohta. Lisaks käsitletakse 

teemasid nagu õppekavad, õppekorraldus, administratiivne toetus, logistika jne. Antud üritus 

on autori hinnangul hea võimalus anda uutele tulijatele ülevaade ka eelarvestamise 

põhimõtetest KVÜÕA-s. Käsitlema peaks teemasid, mis hõlmavad alusdokumente: KVJ 

eeldirektiivi, KVJ aastaplaani ning KVÜÕA ülema aastakäsku, lisaks eelarvestamise 

protsessi olemust. Sellisel juhul on kõikidel uutel struktuuriüksuste ülematel ühtne ja 

kompaktne info, kuidas eelarvestamine KVÜÕA-s toimib ning spetsiifilisemad juhised 

antakse edaspidi töö käigus. Antud hetkel võib järeldada, et eelarvestamise lähtealused ja 

tingimused ei ole kõikidele struktuuriüksuste ülematele samad. Ühed omavad pikaajalist 

kogemust seoses eelarvestamisega KV erinevates struktuuriüksustes, teistel jällegi ei ole 

varasemat kokkupuudet olnud. Iga protsessi alguses on autori hinnangul oluline veenduda, 

et kõik mõistavad ülesandepüstitust sarnaselt ning suudavad ka ühtsetel alustel tegutseda. 

Intervjuude käigus uuriti struktuuriüksuste ülematelt ka seda, mis on nende hinnangul 

eelarvestamise eesmärgiks. Eelarvestamise eesmärgi ja vajaduse mõistmine üheselt on iga 
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asutuse puhul äärmiselt oluline. Intervjueeritavate hinnangud eelarvestamise eesmärgi kohta 

on toodud tabelis 4.   

 

Tabel 4. Intervjueeritavate hinnangud eelarvestamise eesmärgile 

Intervjueeritav Hinnang eelarvestamise eesmärgile 

SÜ1 
Eesmärk võiks olla järgmise aasta eelarve paika panek nii hästi 

kui võimalik. Et oleks teada, kui palju raha kulub. 

SÜ2 

Saada ülesande täitmiseks vajalikud ressursid ja/või optimeerida 

ülesannet. Samuti anda ressursi jagajatele/otsustajatele info 

kulude arvestamiseks. 

SÜ3 

Rahaliste ressursside vastavuse kontroll ülesannetega või siis 

keerulisemalt: määratud ja kaasnevate ülesannete täitmiseks 

vajalike rahaliste ressursside otsustamine. 

SÜ4 

Asutuse tegevustele rahalise katte planeerimine. Ehk kui meil on 

teada palju on raha, saame eelarvestamise tulemusena teada palju 

me midagi teha saame. 

SÜ5 Kulud oleksid sihtotstarbelised. 

SÜ6 

Planeerida keskusele määratud ülesande täitmiseks rahalised 

vahendid. Teha seda ülesande säästliku ja otstarbeka täitmise 

nimel. 

SÜ7 

Üldiseks eesmärgiks on leida rahaline kate tegevustele, mida on 

vaja teha, on need siis määratud ülesanded või kaasnevad 

ülesanded aga põhimõtteliselt kogu tegevus, mida me teeme, peab 

olema mingisuguste rahaliste vahenditega kaetud või planeeritud. 

 

Antud hinnangute kohaselt võib öelda, et intervjueeritavate arusaamad eelarvestamise 

eesmärkidest vastavad teoorias toodule. Eelarvestamise esmaseks eesmärgiks tegevuse 

planeerimise aitamine ning toetamine andes sealjuures eesmärkidele ja plaanidele rahalised 

väärtused. Koguni viis struktuuriüksuse ülemat kasutasid eesmärgi sõnastamisel väljendeid 

„rahaline kate“ või „rahalised vahendid“ ning  sõna „planeerimine“.  Kaks struktuuriüksuse 

ülemat sõnastasid eesmärgi küll teistmoodi, kuid võib öelda, et kindlasti tagatakse 

eelarvestamisega ka kulude sihtotstarbeline kasutamine. Eelarvestamise eesmärki ja 

vajadust mõistetakse sarnaselt, mistõttu ei ole eelarve mittetäituvus tingitud sellest, et 

ülemate arusaamad on erinevad ning sellest tulenevalt eelarvestatakse erinevalt.  

 

 

2.3. Eelarvestamise meetodite analüüs 

 

Eelarve ja tegevuskulude juhendist lähtuvalt koostatakse KVÜÕA eelarve uute ülesannete 

ja tegevuste osas nullbaasiliselt. Jätkuvate ülesannete ja tegevuste osas koostatakse eelarve 
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nullbaasiliselt ja baasiliselt, lähtudes planeerimisel ka kahe eelneva eelarveaasta ülesannete, 

nende mahtude ning kulude analüüsist, mida kasutatakse baasina. Baasist lähtuva meetodi 

rakendamisel leitakse näitajad baasperioodi vastavaid näitajaid korrigeerides. Vähemoluliste 

kululiikide (nt postiteenused) planeerimisel võib lähtuda ka kulupõhisest ehk statistilisest 

meetodist, millega eelarveperioodi näitajad leitakse eelmise aasta eelarve täitmise alusel. 

Struktuuriüksuste ülemate hinnangud eelarvestamise meetodite kohta on küllaltki 

ühesugused. Tuuakse esile nii baasist kui ka nullbaasist lähtuvat meetodit. SÜ7 hinnangul 

võetakse aluseks baas: „Me lähtume ikkagi ilmselt baasist ehk siis lähtume sellest, mis 

eelmise aasta seis on olnud ja analüüsime eelmisi aastaid, konkreetseid kulusid ja soetusi 

ning lähtume sellest ennekõike uue eelarve planeerimisel“. Ka SÜ5 on peaaegu samal 

arvamusel tuues sisse ka nullbaasi: „Uute asjade puhul nagu nullbaasiliselt ja jätkuvate 

asjade puhul, mis on sarnased, vaadatakse eelmise aasta kulu ja korrigeeritakse vastavalt 

õppurite arvule“. SÜ3 ja SÜ4 arvates lähtutakse samuti mõlemast meetodist: „Juhend ütleb, 

et lähtume nullbaasist aga võime kasutada ka baasi kahe eelneva aasta andmete põhjal“ ja 

„Tegelikult kasutati segu mõlemast. Üldiselt oli baas aluseks aga samas soovitav oli teha 

eelarve nullibaasiline ja siis võrrelda eelmise aastaga“. SÜ6 leiab, et tema 

struktuuriüksuses on võimalik eelarvestada vaid nullbaasist lähtuvalt, kuna jätkuvaid 

tegevusi on vähe ning seejuures pole mõistlik eelmiste aastate kulusid baasiks võtta. Samas 

juhtis SÜ1 tähelepanu sellele, et kuigi jätkuvate tegevuste puhul kasutatakse juhendi järgi 

baasist lähtuvad meetodit, on sellel mitmeid negatiivseid külgi tuues järgmise näite: „Samas, 

kui lähtuda baasist, siis võib väga väike muutus viia eelarve tasakaalust välja. Nt 

päevarahade suurenemine 32 eurolt 50 euroni. Seetõttu eelarve on juba lõhki. Ehk tekib 

kahtlus, kas see baasist lähtuv ikkagi on iga kord mõistlik“.  

Teooriast lähtuvalt on nullbaasilise eelarvestamise positiivseks küljeks kõikide kulude 

reaalse vajaduse väljaselgitamine. Struktuuriüksuste ülemad on seega kohustatud pöörama 

rohkem tähelepanu kulutustele, hindama tegevuse või ressursi vajalikkust ning välja 

selgitama, kas tehtavad kulutused aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide täitmisele. 

Nullbaasiline eelarvestamine aitab kaasa piiratud ressursside olukorras, mistõttu rahalised 

vahendid suunatakse sinna, kus nende vajadus on kõige suurem. Autori hinnangul on 

nullbaasiline eelarvestamine kõikide kulude mõistes ebaotstarbekas, kuna paljud kulud on 

iga-aastaselt samad. Nullist lähtudes on võimalik hinnata kulutusi kallimaks, kui nad 

reaalsuses on. Riigiasutuse eripärana on KV-l palju erinevaid partnereid, kellega on sõlmitud 
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erinevad hankelepingud ning vastava valdkonna kulud ja kogused on nendes ära toodud. 

Seega on põhjendatud baasist lähtuv meetod jätkuvate tegevuste ning nullbaasiline meetod 

uute tegevuste korral.  

Eelarve koostatakse erinevaid meetodeid kasutades kassapõhiselt, mistõttu tuleb erilist 

tähelepanu pöörata kuludele, mis kaasnevad aasta lõpus toimuvate tegevuste ja ülesannetega. 

Teoreetiliselt tähendab see, et tegevused, mis toimuvad detsembrikuus, kuid millede eest 

maksmine toimub jaanuaris, tuleb planeerida ülejärgmise aasta eelarvesse. Seetõttu on väga 

oluline pöörata tähelepanu eelarvete planeerimisele, et ükski tegevus ei jääks kajastamata ja 

ükski kulu ilma katteallikata. Probleem seisneb eelarvestamise ja raamatupidamisarvestuses 

kasutatavate meetodite erinevuses. KVÜÕA-s eelarvestatakse kassapõhiselt aga 

raamatupidamisarvestust peetakse tekkepõhiselt. See toob kaasa olukorra, kus eelarve 

täitmise ülevaadet ei ole võimalik saada raamatupidamisarvestuse aruannetest. Tegelikud 

kulud selgitatakse välja raamatupidamisarvestusega, mistõttu on oluline, et kaks tegevust 

oleksid omavahel ühildatavad. Töö autori hinnangul on oluline, et nii KV tervikuna kui ka 

KVÜÕA võtaks suuna tekkepõhise eelarvestamise suunas, et tagada ressursside tulemuslik 

juhtimine. Tekkepõhisele eelarvestamisele üleminekuks ei ole vaja teha suuri muudatusi 

KVÜÕA eelarvestamise põhimõtetes. Eelarvekontode liigitus vastab tekkepõhise arvestuse 

põhimõtetele ning kõik eeldused üleminekuks on loodud. Kuna KVÜÕA-s liigitatakse kulud 

majandusliku sisu järgi, ei ole tarvis muuta ka kulude liigitust.  

Lisaks liigub Eesti riik samas suunas, mistõttu on oluline kasutada teiste avaliku sektori 

asutustega ühtset eelarvestamise põhimõtet, et oleks võimalik vajadusel erinevaid asutusi ja 

nende ressursse mõõta ning kasutamist analüüsida. Kombineerides tekkepõhist 

eelarvestamist tekkepõhise raamatupidamisarvestusega tagatakse parem ülevaade 

ressursside kasutamisest ning sellega omakorda ka eelarvete jätkuvus. Lisaks ei pea 

tekkepõhist eelarvestamist kasutades arvestama aastalõpuüritustega seotud kulude 

eelarvestamist järgmise aasta jaanuarisse jne. See tagab üldjuhul paremini ressursside 

ühtlase kasutamise kogu eelarveperioodi vältel, mis on riigiasutuste puhul äärmiselt oluline.  

KVÜÕA eelarved nagu ka kõik teised riigiasutuste eelarved on aeguvad, mis tähendab, et 

kasutamata rahalisi ressursse ei ole võimalik kanda ülejärgmisse eelarveaastasse. Kõik 

kasutamata vahendid saadetakse tagasi riigikassasse, kus need kas jaotatakse ümber või 

liigutatakse reservidesse. See võib aga tekitada olukorra, kus kulutamiste osakaal on suurem 

just aasta lõpus, mil selgub, millised on reservid. SÜ1 hinnangul see aga nii ei ole: „Aasta 
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lõpu pool on sellepärast rohkem kulutusi, et aasta keskel on enamjaolt õppused ja siis ei 

toimu eriti midagi muud. Seega tahes või tahtmata liiguvad asjad aasta algusesse või aasta 

lõppu. Seega see ilmselt ei tulene sellest, et kulutame kõik aasta lõpus ära, vaid sellest, et 

see on meie eripära. Siis lihtsalt kulubki rohkem“.  

Autor nõustub SÜ1 hinnanguga, et suuremamahuline kulutamine aasta lõpupoole ei ole 

tingitud mitte eelarveaasta ülejääkide laialdasest kulutamisest vaid pigem asjaolust, et 

kevad-suvi on KV eripäradest lähtuvalt väga kiire aeg just erinevate õppuste ja väliharjutuste 

tõttu. Samuti on enamik KVÜÕA töötajaskonnast suvel puhkusel ning õppetöö on peatatud 

perioodil juuni-juuli. Seetõttu on enamik kulusid lihtsalt koondunud kas aasta algusesse või 

aasta lõpupoole.  

Kui aga siduda eelarvestamine tulemustega, saab kasutusele võtta tulemuspõhise 

eelarvestamise. Selle eesmärgiks ei ole mitte keskenduda väljunditele vaid lõpptulemustele. 

Oskus hinnata mingi tegevuse mõju laiemalt, on selle meetodi juures oluline komponent. 

Tulemusjuhtimist on KVÜÕA-s rakendatud juba aastaid läbi erinevate uuringute ja 

küsitluste. Iga aasta viiakse läbi nt tööandja uuring, mis annab vastuse sellele, kui hästi 

KVÜÕA on tulevaste ohvitseride ettevalmistust läbi viinud. Kuna asutuse eripäraks on see, 

et toodetakse inimkapitali oma enda struktuurile, on see tagasiside ka äärmiselt oluline. 

Sellest tulenevalt vaadatakse igal aastal üle erinevate õppesuundade õppekavad ning 

vajadusel tehakse parendusi. Kuigi tulemusjuhtimisega on tegeletud aastaid, ei usu 

praegused struktuuriüksuste ülemad, et KVÜÕA peaks võtma suuna ka tulemuspõhise 

eelarvestamise poole.  

Näiteks toob SÜ5 järgmise näite: „See on komplitseeritud. Kui ostame mõne õppeaine sisse 

ja eelnevalt on tulnud tööandjate tagasiside, et see või see oskus on tegevteenistuses olevatel 

noortel ohvitseridel nõrk, siis seda saab hinnata alles siis, kui need õppurid lõpetavad 

kursuse. Nad asuvad teenistusse ning alles siis tagasisidestatakse, kuidas nad on hakkama 

saanud. Muidugi lühemas perspektiivis saab hinnata, kuidas selle aine läbimine läks ja 

omandati need oskused aga see pole piisavalt ülevaatlik“. Ka SÜ1 toob näitena õppe 

sisseostmise: „Minu hinnangul ei saa me seda rakendada. Igasuguse õppe puhul saab 

tulemust mõõta alles teenistuse käigus“. Seega, kui me keskendume vaid aastasele eelarvele, 

siis on see piisavalt lühike aeg, et hinnata tegevuse mõju laiemalt. Kui aga vaadelda seda 

pikemas perspektiivis, siis on võimalus eelarvestamisel seda arvesse võtta, kuid kuna ka 
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eelarvestatakse praktiliselt aasta ette, on jällegi raske tulemusi arvestada. Sellisel juhul saaks 

lähtuda 2016. aastal saadud tulemustest alles 2018. aasta eelarve planeerimisel.  

Ka SÜ7, SÜ6 ning SÜ4 leiavad, et tulemuspõhist eelarvestamist ei saa KVÜÕA-s kasutada. 

SÜ4 hinnangul saaks seda rakendada erasektoris, kus kulud ja eelarve ei ole nii rangelt 

paigas ning eelarvet saab vajadusel kergemini muuta. SÜ7 arvates on osakonna ülesandeks 

tagada reaalse vajaduse katmine, mitte lõpptulemuse hindamine. Tema sõnul teeb seda 

vajadusel KV juhtkond. SÜ6 arvamus on aga järgmine: „Lähtume Kaitseväe ülesande 

põhistest ülesannetest. Kogused ja mahud sõltuvad KV üksuste arengu plaanist. Ju nemad 

siis tegelevad ka erinevate tegevuste mõjude hindamisega“.  

Töö autori hinnangul on nii KV-s kui ka KVÜÕA-s võimalik rakendada tulemuspõhist 

eelarvestamist. See tagaks reaalse eesmärgi-tegevuse-tulemuse vahelise seose, mistõttu ei 

keskenduta mitte ainult väljundile vaid ka lõpptulemusele. Kaitseväes tervikuna on olulisel 

kohal erinevate struktuuriüksuste koostöö ning ühise eesmärgi nimel pingutamine. Autori 

hinnangul ei saa eksisteerida olukorda, kus 3 struktuuriüksust teevad koostööd aga iga üks 

tegeleb vaid oma valdkonna osaga ning lõpptulemus ei ole nii oluline. Seega võiks autori 

arvates töö edasiarendus olla tulemuspõhise eelarvestamise rakendamise osas. Analüüsida 

tuleks meetodi eeliseid ja puudusi ning selle rakendamist Kaitseväes.  

 

 

2.4. Eelarvestamise protsess 

 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eelarve ajakava ning planeerimisprotsess on iga-

aastaselt kajastatud KVÜÕA tööplaanis, mis sisaldub KVÜÕA ülema aastakäsus. Aastakäsk 

kinnitatakse jaanuarikuu jooksul. Üldisem protsessikirjeldus on ära toodud eelarve ja 

tegevuskulude juhendis.  

Lähtuvalt Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eelarve ja tegevuskulude arvestamise 

juhendist algatab eelarve planeerimise ÜO ülem elektroonilise kirjaga planeerimisjuhise 

saatmisega eelarve konto kasutamise eest vastutavatele. Eelarve konto kasutamise eest 

vastutav on teenistuja, kes töötab struktuuriüksuse juhi ametikohal, mis on KVÜÕA ülema 

käskkirja alusel määratud eelarve kasutamise eest vastutavaks. Juhised struktuuriüksuste 

järgmise eelarveaasta ülesannete kohta ja eelarve koostamiseks antakse Kaitseväe peastaabi 

operatiivosakonna poolt. KVÜÕA eelarvestamise protsess on kujutatud joonisel 4. Joonisele 
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on kantud lisaks tegevustele ka üldisemad etapid, mida käsitleti avaliku sektori protsessi 

kirjelduse juures peatükis 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. KVÜÕA eelarvestamise protsess 

 

Joonisest lähtuvalt algatatakse aastaeelarve planeerimine eelarveaastale eelneva aasta 

jaanuaris. Esimese etapina püstitatakse sama aasta veebruarikuus struktuuriüksuste ülemate 

poolt ülesanne kulutajatele esitada oma järgmise aasta eelarvevajadused. Kulutajat 

käsitletakse kui teenistujat või üksust, kes esitab eelarve taotluse eelarve konto eest 

vastutavale ja teeb kulutusi. Sisendi andmiseks, koondamiseks, analüüsimiseks, 

läbirääkimiseks ning struktuuriüksuse esialgse osaeelarve koostamiseks on struktuuriülemal 

aega kuni märtsikuu alguseni. Esimese etapi lõpuks võib lugeda osaeelarve koostamist 

Esmane  

eelarve  

planeerimine 

struktuuri-

üksustes 

Esmase  

eelarveprojekti  

koostamine  

finantsjaoskonna poolt 

Esmase  

eelarveprojekti  

esitamine KVPS J8-le 

Eelarveprojekti arutelu 

ja täiendamine  
Täiendatud  

eelarve esitamine  

KVÜÕA ülemale 

Täiendatud  

eelarve esitamine  

KVPS J8-le 

KVÜÕA eelarve 

korrigeerimine 

KVPS J8 poolt 

KVÜÕA 

aastaeelarve 

kinnitamine KVJ 

käskkirjaga 

JAANUAR 

JUULI 

APRILL OKTOOBER 

  I  

 II 

 III 

 IV 

 V 

KVJ järgmise aasta aastaplaan 

KVJ eeldirektiiv 

KVÜÕA ülema aastakäsk 
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vastavalt KV eelarve formaadile ning esitamist elektroonselt üldosakonna finantsjaoskonna 

finantsistile.   

Vastavalt KVÜÕA eelarve ja tegevuskulude arvestamise juhendile koondatakse 

struktuuriüksuste osaeelarved KVÜÕA eelarve formaadiks vastavalt KV nõuetele ning 

seejärel esitatakse esmane koondeelarve ÜO finantsjaoskonna poolt ÜO ülemale, sellega 

algab joonisel kujutatud teine etapp. Juhendi kohaselt kutsutakse eelarve formaadi koostajad 

eelarvestamise protsessi ajal kokku ühistele nõupidamistele, kus leitakse lahendusi 

eelarvestamise käigus tekkinud probleemidele või kitsaskohtadele ning peetakse 

läbirääkimisi seoses ressursside jaotumisega. Läbirääkimistel tehtud otsuste põhjal tehakse 

vajadusel muudatused ja parandused eelarve formaati. Märtsikuu lõpus esitatakse ÜO ülema 

poolt järgmise aasta KVÜÕA eelarve formaat elektroonselt KVÜÕA ülemale seisukoha 

võtmiseks. Vajadusel korrigeeritakse eelarve formaati üldosakonna ülema, eelarve kontode 

kasutamise eest vastutavate ja finantsjaoskonna koostöös enne lõplikku KVÜÕA ülema 

kinnitust.  

Kolmanda etapina esitatakse ajavahemikus aprill kuni juuli esmane KVÜÕA eelarve 

formaat KVPS J8-le, esitamise eest vastutab KVÜÕA ÜO finantsjaoskond. Vajalikud 

täiendused ja parandused, mis tulenevad KV juhataja järgmise aasta eeldirektiivist ja eelarve 

planeerimisjuhisest ning J8 poolsetest muudatusettepanekutest, viiakse eelarve formaati 

sisse eelarve konto eest vastutavate, kulutajate ja finantsosakonna poolt. Täiendatud eelarve 

esitatakse KVÜÕA ülemale üle vaatamiseks, kommenteerimiseks ja muudatusettepanekute 

tegemiseks juunis, mil valmib KVÜÕA ülema järgmise aasta eelkäsk.  

KVÜÕA ülema heakskiitva otsuse korral esitatakse neljandas etapis finantsjaoskonna poolt 

KVÜÕA eelarve formaat KVPS J8-le kuupäevaks, mis on sätestatud KV eelarve 

planeerimisjuhises. Eelarvestamise protsessi viimaseks etapiks on vajadusel esitatud eelarve 

formaadi korrigeerimine ning kinnitamine KV juhataja käskkirjaga.  

Peale KV juhataja kinnitamist saab Kaitseväe eelarve muudatusi esitada kord kvartalis – 

aprillis, juulis, oktoobris ja detsembris paralleelselt KV juhataja direktiivi muudatustega. Iga 

muudatusettepanekuga esitavad struktuuriüksused J8-le ka eelarve täitmise aruande ning 

järgnevate kvartalite eelarve täitmise prognoosid.  

Vastavalt teoorias toodule sarnaneb KVÜÕA eelarvestamise protsess riigieelarve 

koostamise protsessile (tabel 5).  
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Tabel 5. KVÜÕA eelarvestamise protsessi vastavus avaliku sektori eelarvestamisega 

Etapp Ajavahemik Tegevus 
Avaliku sektori 

eelarvestamine 

KVÜÕA 

Eelarvestamine 

I 
veebruar-

märts 

Osaeelarvete 

kogumine 
Rahandusministeerium 

ÜO 

finantsjaoskond 

II märts-aprill 

Osaeelarvete 

analüüsimine/ 

täiendamine/ 

parandamine 

Rahandusministeeriumi 

ettepanekud 

ÜO ülema 

ettepanekud  

(KVPS J8 esmane 

ülevaatus) 

III aprill-juuli 

Esmase eelarve 

esitamine 

nõusoleku 

saamiseks 

Ministrite 

läbirääkimised/ 

ettepanekud 

KVÜÕA ülema 

läbirääkimine/ 

ettepanekud 

IV 
august-

oktoober 

Esialgse 

eelarve 

esitamine 

järgmisele 

tasandile 

Vabariigi Valitsus 
KVPS rahandus- 

ja eelarveosakond 

V 
november-

detsember 
Kinnitamine Riigikogu KV juhataja 

 

Tabel on koostatud juhendi ja intervjuude alusel. Vastavalt infole vastab eelarvestamise 

protsess avaliku sektori eelarvestamise protsessile, kõik etapid läbitakse samas järjekorras, 

erinev on vaid tasand, kus eelarve kooskõlastatakse, kinnitatakse või tagasi lükatakse. Ka 

intervjuude käigus selgus, et reaalne tegevuskava vastab juhendis toodud protsessi 

kirjeldusele. SÜ4 ja SÜ2 kirjeldavad protsessi lühidalt järgnevalt: „Juhendit kahjuks peast 

ei tea. Põhimõtteliselt on ta vist õige jah. Et tuleb kiri, tulevad juhised ja siis läheb sealt 

lahti. Selles mõttes on protsess õigesti kirjeldatud.“ ja „Aasta alguses prognoos, suvel 

täpsustus ja sügisel suhteliselt detailne plaan ning seejärel millalgi kinnitatud kujul – võib 

juhtuda, et see tuleb alles eelarve aasta käigus (nt sel aastal aprillis). Nii nagu juhendis 

kirjas.“ Pikemalt kirjeldas protsessi lahti SÜ7: „Kõik algab sellest, kui on teada ülesanded. 

Loomulikult on seal teatud ajalised normatiivid, et mis ajaks peab olema esimesed 

eelarveprojektid tehtud aga need lähtuvadki sellest, et eelarvestamine algab siiski sellest, et 

on olemas lähteandmed, on teada ka ülesanded ja on teada eelarve planeeritavad 

piirnumbrid, millistesse raamidesse peab oma eelarvega jääma. Vastavalt sellele siis 

ülesanded kirjutatakse lahti tegevuste ja vajaduste kaupa eelarvekontodeks või 

eelarvekontodesse ja lähtutakse ikkagi eelmise aasta reaalsetest kuludest, mida uude 

planeeringusse ümber kohandatakse“.  
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Kuna antud vastused ei andnud autorile infot eelarveplaanide edastamise kohta, arendati 

teemat edasi küsides eraldi ka info edastamise kohta. Lisaks sooviti lisainfot selle kohta, kui 

paljud inimesed on eelarveprotsessi kaasatud. SÜ4 sõnul on protsessi kaasatud kõik ülemad: 

„KVÜÕAs on eelarvestamise protsessiga seotud kõik osakonna ja jaoskonna ülemad, samuti 

artiklite eest vastutavad (vahel ei pruugi need kattuda osakonna ülema või jaoskonna 

ülemaga). Üldosakonna ülema ülesanne on eelarve kokkupanek, raamides hoidmine, 

proportsioonide korrigeerimine ja kogu protsessi haldamine“ ning ka teistest vastustest 

kumab läbi, et osakondade ülemad kaasavad oma alluvaid võimaluste piires. SÜ6 hindab 

selles osas koostööd struktuuriüksuses heaks: „Kõik ülemad on kaasatud, läbi nende ka kõik 

alluvad, kes annavad mingis osas sisendit. Koostöö klapib ning andmed on kiiresti 

kättesaadavad“. Eelarvete eesmärk ei ole mitte olla ülemate töövahendiks, vaid nendest 

peab lähtuma kogu struktuuriüksus, seega on oluline kaasata eelarvestamise protsessi 

võimalikult palju inimesi. Eelarve ei tohiks olla ülema plaan, see peaks hõlmama tervet 

struktuuriüksust.  

Info edastamine ja vahetus on toimunud enamasti e-kirjade teel, kuid saadi ka ühiselt kokku 

ning arutati tehtud planeeringuid. SÜ7 täpsustab: „minu mäletamist mööda toimusid KVÜÕA 

struktuuriüksuste koordinatsioonikohtumised, kus teatud planeerimisprotsessi osades saadi 

kokku ja vaadati seisud üle, millised planeeringud on ja kas need vastavad vajadustele või 

nõudmistele ning siis mindi tööga edasi. Kokkusaamised toimusid, loomulikult KVÜÕA 

eelarve eest vastutajaga toimus ka pidev infovahetus meili ja telefoni teel. Infovahetus ikkagi 

toimus“. Samas on osakondi, kus eelarvestamiseks vajalik infovahetus toimub ainult e-

kirjade teel, nt SÜ5 kommenteerib järgmiselt: „nad annavad nii meili teel kui ka juba eelarve 

formaati kantuna, on erinevalt, aga mina korjan need kokku ja need, mis meilitsi anti, panen 

eelarve formaati ja need, mis on eelarve formaadis, vaatan, et oleks õige“. Seega saab 

järeldada, et struktuuriüksuste sisene infovahetus toimub olenevalt struktuuriüksusest kas e-

kirjade teel või läbi erinevate koosolekute. Voli korra kehtestamiseks on struktuuriüksuse 

ülemal.  

Lisaks antud tabelile, on kirjanduses toodud viimase etapina aruandluse etapp, kus 

teostatakse kontrolli eelarveaasta üle. KV-s teostatakse eelarve täitmise kontrolli J8 poolt. 

KVÜÕA-s on vastutavaks ÜO finantsjaoskond, kes kontrollib eelarve kasutamist järgnevalt: 

1) igakuise eelarve kasutamise järgimine, 2) kvartaalne eelarve kasutamise järgimine ning 

3) eelarve aastaaruande kontroll ja analüüs. Igakuine järgimine on pigem kasutajapoolne 
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meede ning struktuuriüksuste abivahend. Kvartalite lõikes aruandlus toimub KV üleselt, mis 

tähendab, et KVÜÕA finantsjaoskond esitab iga kvartali lõppedes eelarve täitmise aruande 

kvartali kulude kohta koos eelarvemuudatuste taotlustega J8-le. Vajadusel lisatakse ka 

järgnevate kvartalite täpsustatud prognoosid. Eelarve täitmise aastaaruanne koostatakse ning 

esitatakse iga-aastaselt jaanuarikuu alguses KVÜÕA ülemale, kes suunab aruande KVÜÕA 

nõukogule, kus toimub aruande kinnitamine. 

Kohustuste lahusus on tagatud ka struktuuriülemate hinnangul. SÜ5 hindab kontrolli aga 

liiga mahukaks: „Vahel see kontroll tundub liiga pikk, aga võib-olla nii peabki olema“. 

Kõikide struktuuriüksuse ülemate hinnangul on eelarve kontrolli eest vastutav KVÜÕA 

finantsjaoskond. Järgmise tasandina vastutav ÜO ülem ning KVÜÕA eelarve üldvastutav 

on KVÜÕA ülem. SÜ7 kirjeldab vastutusliini selliselt: “Kontode eest vastutav - 

finantsjaoskond - ÜO ülem ja KVÜÕA ülem. Loomulikult läheb see kontroll ka kõrgemale 

KV tasandile“. Samas tuuakse välja, et tegelikkuses on kontroll ka protsessikäigus olemas, 

seda läbi valdkonna eest vastutavate (VEV). KV-s on igale valdkonnale määratud vastutaja, 

kes tegeleb hankelepingute ja muu valdkonna dokumentatsiooniga. Nende ülesandeks on 

jälgida, et kaupade ja teenuste ostmisel järgitakse heaperemehelikku ressursside kasutamist 

ning protseduur vastab erinevatele regulatsioonidele. SÜ6 kommenteerib: „Kui on tegemist 

VEV-i kooskõlastuse vajadusega, on kooskõlastusring pikk ning seega viibib paljude arvete 

maksmine“.  

Antud info kohaselt on eelarvestamise protsess KVÜÕA eelarve ja tegevuskulude 

arvestamise juhendisse selgelt ja täpselt kirja pandud. Protsessi kirjeldus vastab reaalsusele, 

mistõttu ei ole puudlik eelarvestamine seotud protsessi etappide läbimisega. Autori 

hinnangul on problemaatiliseks kohaks protsessis see, et iga-aastaselt määratakse KVÜÕA 

ülema käskkirjaga eelarve sihtotstarbelise ning ülesandepõhise eelarve kasutamise eest 

vastutavad ametikohajärgsed teenistujad, kuid ei määrata eelarvekontode vastutajaid. See 

tekitab olukorra, kus ühe eelarvekonto raames eelarvestatavad mitu struktuuriüksuse ülemat 

ning ühtset vastutajat ei ole määratud. Näitena saab tuua nt erivarustuse eelarvekonto, mille 

raames saavad planeerida kõik struktuuriüksuse ülemad. See tähendab, et ei ole ühtset 

ülevaadet, kes mida antud eelarvekonto raames planeerib ning selles osas puudub koostöö. 

Selle asemel, et iga struktuuriüksus planeerib endale mingi koguse sarnast erivarustust, võiks 

tellida KVÜÕA-sse lokaalselt erivarustuse, mida saab vastavalt vajadusele erinevate 

struktuuriüksuste vahel jagada. See tagaks ressursside säästlikuma kasutamise, mis piiratud 
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ressursside olukorras võib olla hädavajalik. Lisaks, eelarvekonto eest vastutav on sellisel 

juhul ka teadlik vastava valdkonna hindadest ning hankelepingutest, mistõttu muutub 

eelarve prognoosimine lihtsamaks. Ka protsess ise muutuks tunduvalt lihtsamaks, kuna 

antud juhul oleks juba KVÜÕA tasandil juhindutud erinevatest reglementidest ja 

hankelepingutest, enne kui dokument jõuab kontrolli ja kooskõlastusringile KVPSi 

valdkonna eest vastutavale.  

 

 

2.5. Kulude eelarvestamine 

 

KVÜÕA-s eelarvestatakse 4 suurema eelarvekonto raames – majandamiskulud, 

investeeringuid, erisoodustused ning töötasukulud. Kuna töötasukulud on 

detsentraliseeritud, siis neid kulusid struktuuriüksuste ülemad ei eelarvesta. Joonisel 5 on 

toodud eelarvestatavate eelarvekontode täituvus aastatel 2013–2015.  

 

 

Joonis 5. KVÜÕA eelarve täituvus investeeringute, erisoodustuse ja majandamiskulude 

lõikes aastatel 2013–2015 

 

Jooniselt on selgelt näha, et erisoodustuste eelarvekonto täituvus on läbi aastate olnud kõige 

ebastabiilsem. Ka mitmed ülemad tõid välja, et kõige raskemini eelarvestatav kulu on isikute 

põhine kulu, mis on seotud erisoodustuste ja koolituste-lähetustega.  
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SÜ1 hinnang erinevate kulude eelarvestamisele on järgmine: „Erisoodustuskulu on siiani 

selline kulu, millest päris täpselt aru ei saa. Kuna ta lisandub ning miks. Alati plaanin 

eelarvesse mingi osa lihtsalt kindluse mõttes. Reaalset eelarvestamist sellel eelarvekontol ei 

toimu“. Ka teised ülemad väidavad, et erisoodustus on osa eelarvest, millele ei osata 

tähelepanu pöörata. Peamine erisoodustuskulu, mis tekib, on seotud sportimisvõimalustega, 

mida KVÜÕA oma isikkoosseisule pakub. Lisaks osalemine  erinevatel majasisestel 

konverentsidel ja väljasõitudel. Kuigi 2013. aastal planeeritud eelarve täideti 107% ulatuses, 

tähendab see üldisemas mõttes siiski seda, et ei osata antud kulusid eelarvestada. Ühel aastal 

ületati eelarvet, mistõttu järgmisel aastal suurendati eelarvet selle võrra. See aga tingis 

olukorra, kus erisoodustuste eelarve täitus 2014. aastal vaid peaaegu 55% ulatuses. Samas 

moodustab erisoodustus KVÜÕA üldeelarvest olenevalt aastast vaid ligikaudu 1-2%, 

mistõttu ei ole see KVÜÕA eelarves oluline kulu. Siiski võiks autori hinnangul selgitada 

eelarve koostajatele, mida erinevad kulud tähendavad ning kuidas neid eelarvestatakse.  

Millal lisandub kuludele ka erisoodustusmaks ning millal mitte.  

Teise isikupõhise kuluna tuuakse välja lähetuste-koolituste eelarvestamist, mis kuulub 

majandamiskulude eelarvekonto alla. SÜ5 toob välja: „Väga raske on KV eripärast lähtuvalt 

eelarvestada koolitus- ja lähetuskulusid. See tuleb põhimõtteliselt poolteist aastat ette 

ennustada. Ja KV-s on tavaline kaadrimuutus, väga tihe rotatsioon, tavaliselt need, kes 

eelarvet planeerivad, on selleks ajaks kui eelarveaasta kätte jõuab juba ära läinud ja uued 

inimesed asemele tulnud. Ka SÜ2 mainib sama probleemi olemasolu: „Minu hinnangul on 

kõige raskem hinnata õppejõududele kuluvat raha. Põhjusel, et kunagi ei tea, missuguse 

kvalifikatsiooniga õppejõude sisse ostetakse. Lisaks ei tea teinekord ka seda, kui palju 

reaalselt lisaõppejõude vaja on. Kui palju on lepingulisi, kui palju suudame katta oma 

ressurssidest. Eelarvestamisel võtan arvesse eelmise aasta andmeid aga kui see raha ära ei 

kulu, siis otsustatakse, et nii palju õppejõude polegi vaja. Aga põhjus võib olla see, et ühel 

aastal suudame me katta vajaduse oma õppejõududega, järgmisel aastal aga rotatsiooni 

tulemusel pean rohkem sisse ostma“.     

Isikupõhiste kulude osas, mis puudutab õppeteenuselepinguid, on vajalik 

eelarvestamisfaasis arvutada korraliste õppejõudude arvestatav koormus järgmiseks aastaks 

ning sellest lähtuvalt saadaks puuduolev maht, mis tuleb katta väliste vahenditega. See annab 

taustinformatsiooni vajaduse kohta. Praegusel juhul seda ei tehta, mistõttu on autori 

hinnangul õppeteenuselepingute kulu vaid hinnanguline ning suure tõenäosusega ei vasta 
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ühelgi aastal reaalsusele. Ühe lahendusena saab välja pakkuda ka võimalust eelarvestada 

isikupõhiseid koolitusi ametikoha järgselt. KVÜÕA-le seatud eesmärgid ning ülesanded 

tulenevad KVÜÕA arengukavast, mistõttu on teada, kuhu suunas liigutakse. Sellest 

tulenevalt saab iga struktuuriüksuse ülem teha oma valdkonna arengukava või –plaani, kus 

kirjeldatakse ära, milliseid tegevusi järgmise aasta või paari jooksul valdkonnas tehakse. 

Seega saab eelarvestada vastavaid koolitusi-lähetusi ametikoha põhiselt. Ametikohapõhine 

koolituste-lähetuste eelarvestamine ei tekita olukorda, kus nt õppejõu vahetumisel jääb 

koolitus-lähetus ära, sest üritus on planeeritud vastavalt struktuuriüksuse arengukavale. 

Olenemata sellest, kes antud ametikoha täidab, saab koolitus-lähetus siiski toimuma.  

Kuna teatud struktuuriüksused ei puutu kokku õppeteenuselepingute ja muu taolisega, on 

nende hinnangul kõige raskemini eelarvestatavad kulud need, mis on ettearvamatud, 

mistõttu tuleb eelarvesse alati jätta reserv, et neid kulutusi katta. Selliste kuludena saab 

käsitleda nt mitmeid remondikulusid. SÜ7 on ka samal arvamusel: „Kõige raskem on 

eelarvestada neid kulusid, mida tehakse põhimõtteliselt ainult kõhutunde järgi. Kui me 

räägime erinevate asjade/seadmete/vahendite remondist, siis me teame, kui palju on mingid 

rutiinsed hooldused aga me ei tea kunagi ette, kuna võib mõni seade või vahend puruneda 

või vajada remonti. Ülejäänud asjad, mis on otseselt seotud kas siis inimeste arvu, õppuste 

arvu või analoogsega, neid on lihtne prognoosida aga just need asjad, mida me ei saa ette 

öelda, see on väga keeruline“.  

Majandamiskulud moodustavad KVÜÕA eelarvest suurima osa, ligikaudu 80–90%. Kõige 

väiksem täituvus joonise 5 järgi on olnud 2014. aastal, mil eelarve suudeti täita 85% ulatuses. 

Aastatel 2013 ja 2015 on täituvus jäänud vastavalt 88% ja 95% juurde. Eelpool  lahti 

seletatud KV rotatsioonipõhimõtetest lähtuvalt roteerus 2013. aastal üldosakonna ülem, 

mistõttu jäi antud ametikoht esialgu täitmata ning eelarve eest vastutajaks määrati käskkirja 

sama struktuuriüksuse koosseisus teeniva allüksuse ülem. Kuna eelarvestamine on keeruline 

protsess, siis varasema kokkupuute puudumisel, on seda protsessi raske juhtida. Sellest 

tulenevalt ei suudetud eelarvet täita samas mahus, mis eelnevatel aastatel. Protsessi käigus 

õpitud teadmised ning kogemused olid ülema hinnangul väärtuslikud ning 2015. aastal 

täideti eelarve juba 95% ulatuses.    

Jooniselt 5 on näha, et investeeringute eelarve täituvus on aastatel 2013–2015 olnud igal 

aastal 100%. See tuleneb sellest, et investeeringute puhul on eelarvestamise aluseks 

hinnapakkumised, mis hõlmavad investeeringuks vajalikke tegevusi ja materjali ning 
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sisaldavad investeeringu mahtu. Iga investeeringu projekti puhul võetakse kolm 

hinnapakkumist, võrreldakse neid vajadusel hankelepingu partneri pakkumisega ning alles 

siis otsustatakse, milline hinnapakkumine on KVÜÕA-le sobivaim. Kuna 

investeeringuobjektide puhul sõltub ettenähtud eelarve just välja valitud hinnapakkumisest, 

siis eelarve täituvus ei saa ületada etteantud rahalisi ressursse.  

SÜ3 hinnangul ei ole KVÜÕA-s raskesti eelarvestatavaid kulusid. Ülema arvates on kulud 

aasta aastalt praktiliselt ühesugused, mistõttu tegeletakse vaid eelarve kohandamisega. 

Samas ei olegi kõik struktuuriüksused võrreldavad. Mõnes tegeletakse vaid õppe 

läbiviimisega, mõnes teises aga hoopis ainult materjalide valmistamisega nagu seda on nt 

väljaõppevahendite keskus. Eelarvete sisu on erinev, kasutatakse erinevaid eelarvekontosid 

ning põhimõtted eelarvevahendite jaotamisel struktuuriüksuste siseselt on erinevad. 

Oluline osa eelarvestamise juures ei ole ülemate sõnul mitte kulude eelarvestamine ning 

eelarve koostamine vaid protsess ise. Ülemad arvavad, et KVJ aastaplaani ning KVÜÕA 

ülema aastakäsu kinnitamine peale eelarve kinnitamist ning tööprotsess 

tabelarvutusprogrammis Excel ei ole protsessi toetavad. Kõik ülemad toovad välja, et Excel 

programmis eelarvestamine ei ole innovatiivne ja interaktiivne vahend eelarve 

planeerimiseks ja koostamiseks. SÜ1 toob välja: „Minu arvates ei toeta. Tarkvara kui sellist 

ei ole. On exceli tabel, mida jooksvalt muudetakse, täiendatakse, parandatakse. Puudub 

ülevaade, kes mida seal tabelis muudab. Tabel asub avalikus kaustas, kuhu saavad ligi kõik 

struktuuriüksuse ülemad. Puudub aga logi, et kes ja mida on muutnud. Kulud ja eelarve on 

erinevates tabelites“ ning ka SÜ6 on sama meelt: „Puudub logi, kes mida muutis. See 

muudabki protsessi keeruliseks, kuna iga kord peab oma eelarve uuesti algusest läbi käima. 

Siis alles saab aru, kas vahepeal on eelarvet muudetud“. SÜ7 lisab veel, et ka eelarve 

formaat ei toeta eelarvestamist: „Tehniline tarkvara ei toeta, kuna kasutame excelit. 

Eelarvestamisel on kõrgemalt edastatud formaat, mida peab täitma aga see kindlasti ei 

hõlpsusta eelarvestamise protsessi. Lisaks, ise kasutame juurde erinevaid töötabeleid, mis 

lihtsustavad eelarvestamist ja mis hiljem lisatakse KV formaati. Seega praeguse seisuga ei 

toeta“.  
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2.6. Rakenduslikud ettepanekud eelarvestamise protsessi tõhustamiseks 

 

Käesoleva töö tulemusena tehtavad ettepanekud KVÜÕA eelarvestamise protsessi 

tõhustamiseks jagunevad kaheks:  

1) Üldised ettepanekud töökorralduse parendamiseks; 

2)  Ettepanekud eelarvestamise protsessi tõhustamiseks. 

Töökorralduse parendamiseks on autori hinnangul järgmised võimalused: 

 Võtta kasutusele eelarvestamise tarkvara, mida on lihtne ühildada 

raamatupidamisarvestusega või mis on raamatupidamisarvestuse tarkvara üks osa.  

On oluline, et eelarve ja kulud oleksid ühes kompaktses programmis koos, mis annab 

vajadusel ülevaate nii kasutatud ressurssidest kui ka sellest, kui palju ressursse mingi 

konkreetse ülesande täitmiseks kulunud on. Kindlasti peaks programm toetama 

ülesandekeskset juhtimist, mille poole Kaitsevägi püüdleb. Oluline on seejuures veel ka see, 

et raamatupidamisarvestus toetaks eelarvestamist ja vastupidi. Mida paremini on ühildatavad 

need kaks tegevust, seda efektiivsem on ressursside kasutamine.  

 Juhul, kui jätkatakse tabelarvutusprogrammi Excel kasutamisega, on autori arvates 

mõistlik kasutada selleks mõnda vabavaralist tarkvara või internetipõhist rakendust (nt 

Sharepoint), mis võimaldab mitme kasutaja samaaegse dokumendiga töötamise. Sellisel 

juhul on jälgitav, kes ja mida on eelarves muutnud ning ajakulu ja töömahukus 

vähenevad.  

Seda võimalust kaaludes tasuks kindlasti arvestada tundliku informatsiooni jõudmisega 

internetti. Kuna KV struktuuriüksuste eelarvemaht on asutuse sisene informatsioon, siis 

tuleks tagada andmete turvalisus. Pigem eelistab töö autor võimalust võtta kasutusele 

tarkvara, mida saab kasutada vaid KV sisevõrgus ning kus on eelarvestamine ja kulude 

arvestus ühtsena.   

 Koolitada KVÜÕA personali eelarvestamise teemal 

Ei tohiks unustada, et struktuuriüksuste ülematel ei ole samasugune kogemustepagas. 

Ülemaid peaks rohkem kaasama KVÜÕA ülema aastakäsu koostamisse ning sisendite 

andmisse KVPS-ile, kes omakorda annab sisendi KVJ aastaplaani koostamisse. Läbi 
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kaasatuse tekib ülematel reaalne kujutlus sellest, mida neilt täpsemalt oodatakse ning mida 

eelarve planeerimisel silmas pidada. Lisaks protsessidesse kaasamisele ei tohiks 

tähelepanuta jätta ka isikkoosseisu koolitamist eelarvestamise osas. Oluline on, et kõik 

struktuuriüksuste ülemad ning nende alluvad saavad aru eelarvestamise vajadusest ning 

põhimõtetest üheselt. Eelarve on tööriist tervele struktuuriüksusele, mitte ainult ülemale.  

 Muuta isikupõhised kulud osaliselt ametikohapõhisteks 

Kaitseväe eripäradest lähtuvalt on KVÜÕA-s kaadri voolavus küllaltki suur, mistõttu on 

ülemate hinnangul isikupõhiseid kulusid väga raske eelarvestada. Põhjuseks on nt 

koolituste-lähetuste planeerimine lähtuvalt teenistuja soovist ja vajadusest ning 

kaadrimuutuse tulemusena on iga-aastaste koolituste-lähetuste ärajäämise hulk küllaltki 

suur. Autori arvates aitab probleemi lahendada käitumismustri muutus ehk muuta 

isikupõhised kulud osaliselt ametikohapõhisteks. Sellisel juhul on koolitused-lähetuses 

sümbioosis vastava struktuuriüksuste vajadustega ning seeläbi tagatakse üksuse 

kvaliteetsem areng.  

 Eelarve ja tegevuskulude arvestamise juhendi täiustamine/ uuendamine 

Kuna ülemate hinnangud eelarvestamata tegevuste rahastamise osas on väga erinevad, pakub 

autor välja lahenduse täiendada KVÜÕA eelarve ja tegevuskulude arvestamise juhendit. 

Juurde on vajalik lisada peatükk, mis käsitleb ülekulu tekkimist ning rahaliste ressursside 

leidmist antud olukorras. Praeguse juhendi ja intervjuude kohaselt jääb mulje nagu 

eksisteeriks situatsioon „tugevam võidab“. Struktuuriüksuse ülem, kes suudab paremini 

põhjendada ning argumenteerida, saab rahalise katte ülekulule, kuid ülem, kel kogemust 

puudub, võib lisavahenditest ilma jääda.  Kuigi mõlema struktuuriüksuse ülekulu võib olla 

tekkinud KVJ aastaplaani ebatäpsustest.  

Lisaks töökorralduslikku poolt puudutavatele ettepanekutele teeb autor protsessi 

tõhustamiseks järgmised ettepanekud: 

 Eelarvestamise protsessi vastavusse viimine lähtedokumentidega 

KVJ aastaplaan ning KVÜÕA ülema aastakäsk koos ülesannetega peaks autori hinnangul 

olema samasuguses ajalises nihkes nagu seda on eelarve planeerimine. Lisavõimalusena 

lahendab probleemi ka KVJ eeldirektiivi varajasem kinnitamine ning KVÜÕA ülema 
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aastaplaani eelplaani koostamine ning kinnitamine eelarveaastale eelneva aasta esimeses 

kvartalis. Sellisel juhul on eelarvestamine seotud erinevate tegevuskavadega, mistõttu on 

loodud korralik sidusus eesmärkide ja ressursside kasutamise vahel.  

 Vastutavate määramine eelarvekontode alakontodele 

Eelarvekontode osas tuleks autori arvates muuta kontode eest vastutavate määratlust. On 

oluline, et iga struktuuriüksuse ülem oleks vastutav oma allüksuse eelarve eest, kuid 

protsessi tõhusamaks muutmiseks on vajalik määrata vastutajad ka eelarvekontode 

alakontodele. Sellisel juhul tagatakse säästlikum ressursside kasutus, kuna ühe eelarvekonto 

raames esitatakse soovid konkreetsele vastutajale. Antud isik saab vajadusel teha eelarves 

korrektuure vastavalt sellele, kas erinevate struktuuriüksuste soove ja vajadusi saab 

ühildada.  

 Kassapõhiselt eelarvestamiselt üleminek tekkepõhisele eelarvestamisele 

Antud juhul toimub eelarvestamine ning raamatupidamisarvestus KVÜÕA-s erinevate 

meetodite alusel. Autori hinnangul on oluline liikuda tekkepõhise eelarvestamise suunas, 

kuna see kindlustab ressursside tulemuslikuma juhtimise, mistõttu on tagatud parem 

ülevaade ressursside kasutamisest ning ka eelarvete jätkuvus. Ühtsed põhimõtted nii 

raamatupidamisarvestuses kui ka eelarvestamises aitavad eelarvestamise eest vastutajaid 

erinevates tööprotsessides, kuna nt eelarve täitmise aruannet on võimalik näha ja analüüsida 

iga hetke seisuga.  

Kuigi autor on protsessi tõhustamiseks teinud mitmeid ettepanekuid, saab siiski väita, et 

eelarvestamise protsess KVÜÕA-s vastab üldtunnustatud eelarvestamise põhimõtetele. 

Eelarvestamise aluseks olevad nullbaasilise ja baasilise eelarvestamise meetodid sobivad 

autori hinnangul Kaitseväe eripäradest lähtuvalt suurepäraselt. Struktuuriüksuste ülematel 

on ühtsed arusaamad eelarvestamise vajadusest ning eesmärkidest ning tänu sellele toimub 

eelarvestamine suures osas ilma tõrgeteta.   
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KOKKUVÕTE 

 

Kaitsevägi on kinnine organisatsioon täites oma ülesandeid suletud territooriumil ning 

enamik dokumentatsioonist on asutusesiseseks kasutamiseks, mistõttu loob see soodsad 

võimalused siseringi tekkeks, kus võivad välja kujuneda omad arusaamad, tavad ning 

reeglid. Julgeolekuolukorras lähtuvalt otsivad riigid üha enam võimalusi kaitsekulude 

suurendamiseks ning ressursside efektiivsemaks kasutamiseks. Sellest tulenevalt on oluline, 

et kaitsekulude planeerimine vastaks reaalsele vajadusele, mistõttu on tähtis mõista eelarvete 

rolli ja tähtsust organisatsioonis.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada Kaitseväe struktuuriüksuse eelarve 

koostamise protsessi vastavus üldtunnustatud eelarvestamise meetodite põhimõtetega ning 

esitada parendusettepanekuid eelarvestamise protsessi tõhusamaks muutmiseks.  

Eesmärgi täitmiseks püstitati neli uurimisküsimust. Kaks uurimisküsimust käsitlesid 

teoreetilise raamistiku loomist analüüsides erinevaid eelarvestamise meetodeid, nende 

eeliseid ja puudusi ning äri- ja avalikus sektori eelarvestamise eripärasid. Kaks järgmist 

küsimust hõlmasid eelarvestamise protsessi ja meetodite kasutamist Kaitseväe Ühendatud 

Õppeasutustes.  

Töö empiiriline osa hõlmas endas kvalitatiivsete andmete analüüsi, mis põhines 

juhtumisuuringul. Juhtumiuuringu objektiks oli valitud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.  

Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud seitsme 

struktuuriüksuse ülemaga Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest ning kasutati 

dokumendivaatlust. Dokumendivaatluse käigus töötati läbi Kaitseväe raamatupidamise sise-

eeskiri, Kaitseväe eelarve juhend ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eelarve ja 

tegevuskulude arvestamise juhend. Lisaks analüüsiti mitmeid teisi asutuse siseseid 

dokumente, nt Kaitseväe eelarve planeerimise juhis.  

Intervjuude ja dokumendivaatluse tulemusena jõuti järeldusele, et eelarvestamise protsess 

vastab üldtunnustatud eelarvestamise põhimõtetele. Kasutusel olevad nullbaasiline ja 

baasiline eelarvestamine on seotud kassapõhise eelarvestamisega, mis samuti vastab avaliku 
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sektori asutuste eelarvestamise praktikale. Teaduskirjanduses toodud avaliku sektori 

eelarvestamise protsess on vastavuses KVÜÕA eelarvestamise protsessiga, etapid läbitakse 

samas järjekorras, erinevad on vaid eelarvete koostamise, muutmise ning kinnitamise 

tasandid.  

Ülemate hinnangul ei ole eelarvestamise kitsaskohaks mitte eelarvestamise protsess ise, vaid 

põhilist rolli omavad eelarvestamise alusdokumendid. Ka autori enda hinnangul on 

peamiseks probleemiks alusdokumentide ja eelarvete koostamise ajaline nihe. Eelarve 

koostatakse eelarveaastale eelneva aasta alguses, kuid Kaitseväe juhataja aastaplaan ning 

KVÜÕA ülema aastakäsk eelarveaastale eelneva aasta lõpus või eelarve aasta alguses. 

Seetõttu on lähteandmete puudumise ja eelarve mittetäituvuse vahel oluline seos, kuna 

eelarved on koostatud vaid hinnangulistest ülesannetest lähtuvalt.  

Kuigi eelarvestamise protsess vastab üldtunnustatud eelarvestamise põhimõtetele tegi töö 

käigus autor siiski mitmeid ettepanekuid protsessi tõhusamaks muutmiseks, analüüsides nii 

eelarvestamise töökorralduslikku kui ka sisulist poolt. Töökorralduslikku poolt puudutavad 

ettepanekud on järgmised: 

1. Võtta kasutusele eelarvestamise tarkvara, mida on lihtne ühildada 

raamatupidamisarvestusega või mis on raamatupidamisarvestuse tarkvara üks osa. 

Alternatiivse variandina pakkus autor välja ka võimaluse kasutada mõnda vabavaralist 

tarkvara või internetipõhist rakendust, mis võimaldab mitme kasutaja samaaegse 

dokumendiga töötamise.  

2. Koolitada KVÜÕA personali eelarvestamise teemal. 

3. Muuta isikupõhised kulud osaliselt ametikohapõhisteks. 

4. Eelarve ja tegevuskulude arvestamise juhendi täiustamine/ uuendamine. 

Eelarvestamise protsessi sisulist osa puudutavad parendusettepanekud on järgmised:  

1. Eelarvestamise protsessi vastavusse viimine lähtedokumentidega. 

2. Vastutavate määramine eelarvekontode alakontodele. 

3. Kassapõhiselt eelarvestamiselt üleminek tekkepõhisele eelarvestamisele. 

Tekkepõhise eelarvestamise kasutuselevõtt võiks eelpool nimetatud parendusettepanekutest 

olla üks olulisima tähtsusega, kuna ka Eesti riik ning teised avaliku sektori asutused liiguvad 

selles suunas. Oluline on, et avaliku sektori asutused lähtuksid ühtsetest põhimõtetest, kuna 
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see tagab ülevaatlikuma kujutluse ressursside reaalsest kasutusest. Tekkepõhine 

eelarvestamine garanteerib eelarvete jätkuvuse ja võimaluse andmeid analüüsida kas 

omavahel või võrreldes teiste avaliku sektori asutustega.  

Lisaks parendusettepanekutele tasuks autori hinnangul kaaluda tulemuspõhise 

eelarvestamise kasutusele võttu, mis vajaks täiendavaid uuringuid. Soovitav oleks 

süvendatult uurida meetodi eeliseid ja puudusi ning praktikat kõrghariduse valdkonnas ka 

teistes riikides.   
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BUDGETING IN PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS USING 

THE EXAMPLE OF THE ESTONIAN NATIONAL 

DEFENCE COLLEGE 

 

SUMMARY 

 

The Defence Forces is an organization that executes its work in a closed environment and 

most of the documentation is confidential. This forms grounds for the emergence of inner 

circles where different perceptions, traditions and rules might be developed. For security 

reasons, countries are searching new possibilities to increase their defense expenses and to 

use their resources more effectively. It is important to have the planning of the expenses 

reflecting real needs and   therefore it is essential to understand a role and importance of 

budgeting in the organization.  

The main objective of the thesis was to find out the conformity between the acknowledged 

budgeting methods and the budgeting process in the sub-unit of the Estonian Defence Forces. 

Additional aim was to offer suggestions to make the process more effective. Four research 

questions were established to meet the objective. Two of them looked into the creation of 

the theoretical framework by analyzing different budgeting methods, their advantages and 

disadvantages and budgeting peculiarities in public and private sector. Other two covered 

the budgeting process and methods used in the Estonian National Defence College.   

This thesis consists of two parts: a theoretical part and empirical research. The theoretical 

part gives an overview of the substance of budgeting, public sector budgeting process and 

different budgeting methods, both traditional and alternative. The empirical part consists of 

qualitative data analysis on the basis of the case-study. There were seven interviews 

conducted and the method of documentation observation used in the thesis. The subject of 

the case-study was the Estonian National Defence College and the sample of the interviews 

consists of seven persons in command of the same organization.  

The result of the interviews and documentation observation concluded that the budgeting 

process in ENDC conforms with the acknowledged budgeting principles. The used 

combination of traditional and zero-based budgeting, using thereby the cash-based 

budgeting, also conforms with the practices of public sector budgeting. The budgeting 
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process in ENDC is in accordance with the budgeting process described in scientific 

literature. All the stages are completed in the same sequence but the main difference is the 

level where budgets are composed, changed and confirmed. Based on the interviewees 

assessments, the problem is not with the budgeting process itself but the basic documents 

that are approved much later and do not support the budgeting process.  

In the author's opinion, the main problem is also the time deviation between composing basic 

documentation and the budget. Budgets are composed a year before the fiscal year but the 

annual directives of the Commander of the Defence Forces and the Commandant of the 

ENDC are approved at the beginning of the fiscal year. According to this, there is a 

significant correlation between missing initial data and the failure of fulfilling the budgets 

as the budgets are based only on the estimation of the tasks.  

Although the budgeting process conforms with the acknowledged principles, the author has 

made some suggestions for improvements by analyzing the managerial work process itself 

and its internal parts. Suggestions concerning the managerial work are the following: 

1. Start using budgeting software, which is simple to adapt with the accounting or that is a 

part of an accounting software. An alternative solution is to use some freeware software 

or internet-based application that allow multiple users at the same time.  

2. Educate personnel of the ENDC on budgeting. 

3. Change person-based expenses to position-based. 

4. Complement or update the budgeting guideline of the ENDC. 

Suggestions for improving the concerning internal part of the budgeting are the following: 

1. Match the budgeting process with initial documentation. 

2. Determine the responsibility of people from budget accounts to subaccounts. 

3. Switch case-based budgeting method to accrual budgeting method 

Going further with the accrual budgeting is the most significance change because Estonian 

national budget will be made by the accrual basis beginning from 2017 and all the other 

public sector institutions are making steps to take it into use as well. It is important that the 

public sector has the same principles and methods as it would make much easier to get an 
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overview of the real use of public resources. Accrual budgeting guarantees budgeting 

continuity and gives opportunity to analyse data compared to other public sector institutions.  

In addition to improvement suggestions ENDC should think over the introduction of the 

performance-based budgeting but it needs further research. It is recommended to research 

method’s advantages, disadvantages and practises in higher education in other countries. 
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Lisa 1. Intervjuu kava 

 

Taust: 

1) Staaž KVÜÕA-s 

 Staaž eelarve eest vastutaval ametikohal 

2) Kokkupuude eelarvestamisega eelneval teenistuskohal 

 

Põhiküsimused: 

1) Mis on Teie hinnangul eelarvestamise eesmärk? 

2) Nimetage palun dokumendid, millest eelarvestamisel lähtute (nn alusdokumendid) 

 Kas eesmärgid ja järgmise aasta tegevused on nimetatud dokumentides 

selgelt piiritletud ja määratud. 

 Kas hindate need lähteandmed kvaliteetseteks? 

3) Palun kirjeldage eelarvestamise protsessi.  

 Kas kirjeldatud protsess vastab Teie hinnangul juhendis toodule? 

4) Kes peale Teie on veel eelarvestamise protsessi kaasatud? 

5) Millist eelarvestamise meetodit kasutate (baasist lähtuv, nullbaasiline)? 

6) Kas näete võimalust rakendada KVÜÕA-s tulemuspõhist eelarvestamist? 

 Millised võiksid olla need mõõdetavad tulemused ning kuidas mõju 

hindaksite? 

7) Kas tehniline tarkvara toetab Teie hinnangul eelarvestamist? 

 

Kokkuvõte: 

1) Kes on vastutav eelarvestamise eest?  

 Kes vastutab kontrolli eest? 

2) Milliseid kulusid on Teie hinnangul kõige raskem eelarvestada?  

3) Kuidas kaetakse kulud, mida algselt ei ole eelarvesse planeeritud? 

 Millised võivad olla need ettenägematud kulud? 

4) Millised on Teie hinnangul KVÜÕA eelarvestamise protsessi suurimad kitsaskohad?  
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Lisa 2. KVÜÕA eelarvekontode jaotus kululiikide lõikes 

 

Eelarve konto kood Kululiik 

550000 Bürootarbed 

550001 Trükised ja muud teavikud 

550002 Paljundus- ja printimiskulud 

550010 Sideteenused 

550011 Postiteenused 

550013 Majandusvedude teenused 

550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 

550041 Kingitused ja auhinnad 

550050 Juriidilised teenused 

550052 Personaliteenused 

550060 Info- ja PR teenused 

550099 Muud administreerimiskulud 

550301, 550302, 550303, 550304, 550309  Lähetuskulud 

550400, 550401, 550402, 550410, 550420, 

550430, 550440, 550480, 550490 

Koolituskulud 

551303, 551306, 551307, 551308, 551309 Maismaasõidukite ülalpidamiskulud 

551400, 551401, 551460, 551485, 551490 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

kulud 

551500, 551560, 551580, 551590 Inventarikulud 

551600, 551660 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 

552200, 552230 Meditsiinikulud 

5523 Teavikud ja kunstiesemed 

552440, 552490 Õppevahendid 

552450 Koolitusteenused 

553200, 553290 Eri- ja vormiriietus (v.a kaitseotstarbeline) 

553950 Lipud, vimplid, muu sümboolika 

554020 Transpordikulud 

554030 Spordikulud 

554090 Muud mitmesugused majandamiskulud 

1554, 1555, 1556 Materiaalne põhivara 

500 Detsentraliseeritud palgafond 

505090, 5050901, 5050902, 505099, 

5050991, 5050992, 5050993 

Erisoodustused 
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