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Eelarvestamine seob eesmärgid ja tegevused finantsressurssidega, samuti seob planeerimise 

kontrolli ja aruandluse. Tekkepõhise eelarve alusel on võimalik järgida ressursside 

kasutamist ja tulemuslikkust. Tekkepõhist eelarvestamist avalikus sektoris kasutavad 

vähesed. Töö eesmärk oli uurida kassapõhise ja tekkepõhise eelarvestamise erinevusi 

Sotsiaalministeeriumis. 2016 aastal oli eelarve kassapõhine ja 2017 aasta planeeriti eelarve 

juba tekkepõhiselt. Sotsiaalministeeriumi ametnikega tehtud intervjuust ja eelarvete 

võrdlemisel selgusid erinevused. Tekkepõhisele eelarvestamisele üleminekul toimus nii 

põhimõttelisi, metoodikaga seotud, kui ka tehnilisi muudatusi. Tekkepõhisele eelarvele 

üleminek toob ja on juba toonud pigem kasu kui kahju. Seda on näidanud nii teiste riikide 

kogemused, kui ka intervjuud Sotsiaalministeeriumi ametnikega. Edaspidi vajab täiendavat 

uurimist, kuidas plaanib Sotsiaalministeerium minna üle tegevuspõhisele eelarvestamisele.  

Märksõnad: kassapõhine eelarvestamine, tekkepõhine eelarvestamine, riigieelarve, 
eelarvestamise meetodid 
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Budgeting links objectives and activities with financial resources as well as planning control 

and reporting. An accrual budget enables monitoring how resources are used and how 

effectively they are used. Very few use accrual budgeting in public sector. The objective of 

this paper was to study the differences between cash and accrual budgeting in the Ministry 

of Social Affairs. The budget for 2016 was prepared using the cash-based method and accrual 

budgeting principles were used to draft the budget for 2017. The differences between the 

two methods were identified during the interview held with the officials of the Ministry of 

Social Affairs and by comparing the budgets. The transition to accrual budgeting brought 

about principal, methodological and technical changes. The transition to accrual budgeting 

will bring about and has already brought about more benefits than it causes harm. This has 

been shown by the experience of other countries as well as the interview with the officials 

of the Ministry of Social Affairs. Further research should address the topic of how the 

Ministry of Social Affairs intends to transition to activity-based budgeting. 
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SISSEJUHATUS 

 

Avalikus sektoris toimuvad pidevad muudatused eeldavad paratamatult arengut ka 

eelarvestamise süsteemis. See, milliseid eelarvete koostamise meetodeid kasutatakse, võib 

avaldada mõju riigi elujõulisusele ja edukusele. Valitsusasutused peavad oma koosseisu 

vähendama ning ressursse senisest paremini kasutama. Kogu riigi heaolu sõltub sellest, kuidas 

riigis valitsevatele majandustingimustele tagatakse avaliku sektori parim toimimine. Vastavalt 

19.12.2016 riigikogus vastu võetud 2017 aasta riigieelarve seadusele on Eesti riigieelarve 

2017. aastal tekkepõhine. See on osa riigivalitsemise reformist ning valmistab ette 

tegevuspõhise eelarvele üleminekul. Tekkepõhise eelarve kasutusele võtmine on loomulik jätk 

ühtse riigivalitsemise ning finantsjuhtimise käsitluse teostamisele. Tekkepõhisele 

eelarvestamisele üleminekut on planeeritud pikalt ja selle mõjul tsentraliseeriti tugiteenused. 

2012. aastast on uut majandustarkvara SAPi kasutavatel riigiasutustel võimalik eelarvestada ja 

kasutada eelarvet tekkepõhiselt.  

Töö aktuaalsus seisneb selles, et tekkepõhist eelarvet kasutavad maailmas praegu veel vähesed 

mistõttu kuulub Eesti tekkepõhise eelarvega kogu maailma avaliku sektori uuenduslikumate 

riikide hulka. Eelarvestamise täiustamisega tegeletakse mitmetes riikides, siis võib Eesti riigi 

eelarvestamise ja selle täiustamise teemat pidada aktuaalseks. Vabariigi Valitsuse 

tegevusprogrammis 2016-2019 on osaks riigireformi eesmärgist strateegilise juhtimise 

tugevdamine ja eelarve läbipaistvuse suurendamine. Sidumaks riigi finantsjuhtimise selgemalt 

strateegiliste valikutega läheb valitsus kooskõlas 2014. aastal vastuvõetud riigieelarve 

seadusega samm-sammult üle tegevuspõhisele eelarvele. Tegevuspõhisele eelarvele üleminek 

nõuab eelnevalt juba tekkepõhise eelarve kasutamist. Samuti rahvusvaheline finantsstatistika, 

sealhulgas eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestus, põhineb tekkepõhistel andmetel. 

Töö uudsus põhineb selles, et tekkepõhist eelarvestamist võrreldakse kassapõhise eelarvega 

ning seda vaadeldakse Sotsiaalministeeriumi näitel. Käesolev töö keskendub, kuidas on 

muutunud Sotsiaalministeeriumi eelarvestamine kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele 

eelarvele üleminekul. Vastavalt Riigi-eelarvestrateegiale on 2017-2020 aastatel sotsiaal-ja 
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tervishoiukulude osakaal riigieelarvest 47%-50%. See tähendab, et Sotsiaalministeeriumi 

eelarve on peaaegu pool riigieelarvest. Varasemalt on uuritud eelarvestamise täiustamise 

võimalusi avaliku sektori asutustes nagu Politsei – ja Piirivalveamet ning Tartu Linnavalitsus, 

kuid põhirõhk nende tööde puhul on suunatud tulemuspõhisele või tekkepõhisele eelarvele 

üleminekule. Samuti on uuritud avaliku sektori asutuste eelarvestamise protsessi Kaitseväe 

Ühendatud õppeasutuste näitel. 

Uurimistöö probleem on, et mille poolest erineb Sotsiaalministeeriumi kassapõhine eelarve 

tekkepõhisest eelarvest? Mis muutuseid Sotsiaalministeeriumi eelarvestamises on kaasa 

toonud tekkepõhisele eelarvele üleminek? Tekkepõhisel eelarvestamisel on omad positiivsed 

ja negatiivsed küljed, kas positiivsed küljed kaaluvad üles negatiivsed? Kas riigi tekkepõhisele 

eelarvele üleminek on mõistlik?  

Töö eesmärk on leida kassapõhise ja tekkepõhise eelarvestamise erinevused 

Sotsiaalministeeriumi näitel.  

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade riigi eelarve sisust ja koostamise protsessist. 

2. Analüüsida eelarvestamise meetodeid. 

3. Selgitada tekkepõhise eelarvestamise erisusi. 

4. Anda ülevaade Sotsiaalministeeriumist ja eelarvestamise protsessist. 

5. Analüüsida tekkepõhisele eelarvele üleminekul toimunud muutused 

Sotsiaalministeeriumis. 

6. Võrrelda Sotsiaalministeeriumi tekkepõhisele eelarvele ülemineku muutuseid teiste 

riikide kogemustega. 

Analüüsimeetodina on töös kasutatud kvantitatiivsed uurimismeetodeid. Töös uuritakse nii 

eelarvestamise meetodite teoreetilisi aspekte kui ka konkreetselt tekkepõhist eelarvestamist 

Sotsiaalministeeriumis. Teoreetilises käsitluses antakse ülevaate eelarvestamise olemusest ja 

teistes riikides toimunud eelarvestamise täiustamistest. Riigi eelarve koostamise protsessi 

kirjeldamiseks kasutatud materjal on saadud avaliku sektori raamatupidamisarvestuse ja 

eelarvestamise alasest kirjandusest ja Rahandusministeeriumi välja antud materjalidest. Samuti 

on kasutatud teiste riikide kogemusi kajastavaid teadusartikleid. Teadusartiklid pärinevad 

erinevatest andmebaasidest, enamik neist kättesaadavad EBSCO andmebaasist. 
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Eelnevast tulenevalt on magistritöö jaotatud kaheks seotud peatükiks. Esimeses peatükis 

käsitletakse riigieelarve koostamist ja eelarvestamise meetodeid. Selgitatakse, mis on riigi 

eelarve- ja majanduspoliitika eesmärk ning mida koostab Rahandusministeerium iga-aastaselt 

koostöös ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonidega. Samuti tuuakse välja, mis on 

riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve. Teoreetilises osas toetutakse erinevate autorite 

käsitlustele. Teoreetilise kirjanduse põhjal tuuakse töös välja erinevad eelarvestamise meetodid 

ja tekkepõhise eelarvestamise erisused. On kasutatud ka teiste riikide kogemusi analüüsides 

erinevaid artikleid.  

Teises peatükis antakse ülevaade Sotsiaalministeeriumist ja selgitatakse eelarvestamise 

protsessi. Töö empiirilises osas võrreldakse Sotsiaalministeeriumi kassapõhist eelarvestamist 

tekkepõhise eelarvestamisega. Empiiriline osa hõlmab endas kvalitatiivsete andmete analüüsi, 

mis põhineb juhtumiuuringul. Juhtumiuuring on üks vähem standardiseeritud meetoditest. 

Seetõttu on uurijal suhteliselt suur vabadus lähtuvalt püstitatud uurimisprobleemist leida 

strateegia probleemi lahendamiseks ja uurimisprotsessi läbiviimiseks. Eelarve materjal ja info 

on saadud Sotsiaalministeeriumi Strateegia ja eelarve osakonnast. Töö empiirilises osas 

analüüsitakse Sotsiaalministeeriumi eelarvestamise protsessi ning –juhendit. Viiakse läbi 

poolstruktureeritud intervjuud Sotsiaalministeeriumi eelarvet koostavate ametnikega ning 

tulemustest lähtuvalt tehakse järeldused ja kokkuvõte, mis on muutunud eelarve koostamises 

ministeeriumis seoses tekkepõhisele eelarvele üleminekuga. Lisaks selgitatakse välja, millised 

muutused on toimunud teistes riikides ning kas neil on ühiseid jooni Sotsiaalministeeriumis 

toimunud muutustega.  
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1. RIIGIEELARVE KOOSTAMINE 

 

1.1. Riigieelarve sisu ja koostamise protsess 

 

Eelarve on kindla perioodi (üldjuhul aasta) tulude ja kulude plaan. Eelarves on kirjas kõik 

plaanitavad tegevused ja nendeks kavandatavad rahasummad. Kui tulud on kuludest suuremad, 

siis öeldakse, et eelarve on ülejäägis. Kui tulud on kuludest väiksemad, siis on eelarve 

defitsiidis. Tulude ja kulude võrdsuse korral on eelarve tasakaalus. 

Selleks, et inimeste heaolu suureneks ja elatustase paraneks on vaja luua soodsad tingimused 

pidevaks majandusarenguks ja seda eesmärki täidab riigi eelarve- ja majanduspoliitika. Eesti 

panustab eelkõige kolmele valdkonnale: muutumatu majanduskeskkonna kindlustamine, 

eelarvevahendite suunamine majanduskasvu ja hõive parandamisele ning pikaajalise 

jätkusuutlikkuse tagamine. (Riigieelarve ja majandus). Riigieelarve seaduses on ette kirjutatud  

riigiasutustele, põhiseaduslikele institutsioonidele ning nende haldusala asutustele ja 

keskvalitsuse juriidilistele isikutele. (Riigieelarve seadus 2014, § 2 lg 2). Riigiasutustel ja 

nende eelarvestamise kulul on ühiskonna ees mitmeid erinevaid ülesandeid. Nendeks 

ülesanneteks on avalike tuluallikate esmatähtsuse jaotamine ja poliitiliste eesmärkide 

saavutamise planeerimine. Samuti finantskontrolli saavutamine sisendite üle, mis kindlustaks 

reeglite järgimist, tõhusust ja terviklikkust ning tagaks vastutuse. (Shah 2007).  

Ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonidega koostab Rahandusministeeriumi igal 

aastal (Riigieelarve ja majandus): 

1. Järgmise aasta riigieelarve ehk riigi ühe aasta raha ja muu finantsvara sissetulekute ja 

väljaminekute plaani. 

2. Järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia (edaspidi RES) ehk keskpika vaate riigi ja 

valdkondade arengule. 

3. Stabiilsusprogrammi ehk valitsuse poliitika vastavuse stabiilsuse- ja kasvu paktist 

tulenevatele nõuetele.  
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Kevadel ja suvel koostab Rahandusministeerium majandusprognoosi, mille alusel eespool 

mainitud dokumente koostatakse. (Riigieelarve ja majandus). Majandusprognoosi põhiliseks 

ülesandeks on anda valitsussektorile tuluallikate hinnang. Riigikogus menetletakse 

suveprognoosi alusel augustis riigieelarvet. Maksutulude prognoos põhineb makroprognoosil, 

mis lähtub globaalsest majandusolukorrast, Eesti väliskaubanduspartnerite väljavaadetest, 

meie majanduse arengufaasist ning planeeritud maksumuudatustest. Prognoositakse ette kõiki 

olulisi makronäitajaid, nagu sisemajanduse kogutoodangut (SKT), inflatsiooni, tööpuudust, 

hõivet, tarbimist ja investeeringuid. Majandusprognoos on tähtis sisend ka 

stabiilsusprogrammile. Euroopa Komisjonile peavad kõik eurotsooni riigid esitama oma 

makromajandusliku olukorra, et hinnata majanduspoliitikat. Eelarvepoliitiliste otsuste 

tegemiseks kasutavad valitsus ja riigikogu majandusprognoosi. Ning erasektor kasutab seda 

oma strateegiliste plaanide koostamisel. Ülevaate viimastest majandusarengutest ja nelja aasta 

väljavaadetest annab laiemale avalikkusele prognoosi seletuskiri. (Majandusprognoos). 

Avaliku sektori eelarvestamise põhjused tekivad erinevates eelarve tingimustes ja põhjus 

eelarve täitmisel on seotud rahulolu ja riigi/organisatsiooni toimimisel. (Fallan 2010). Riigi 

eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta 

valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. (Riigi-

eelarvestrateegia 2017-2020). Riigi eelarvestrateegia on suurel määral seotud ka Valitsuse 

tegevusprogrammiga. Tegevusprogramm, mille valitsus kinnitas 22.12.2016 on välja toodud 

konkreetsed ülesanded koos vastutava ministriga, kaasvastutajatega, otsuse langetamise 

tähtsusega ja konkreetsete aegadega aluspõhimõtete rakendamiseks. (Valitsuse 

tegevusprogramm). Riigi eelarvestrateegia kooskõlastab riigi valdkonnapoliitilised vajadused 

ja prognoosidest tulenevad ressursid. Eelarve strateegias tuuakse välja järgmise nelja aasta riigi 

eelarvepoliitika põhieesmärgid, majandusarengu prognoos, Vabariigi Valitsuse prioriteedid, 

tulemusvaldkondade olukorra analüüs, eesmärgid koos mõõdikutega ning peamised 

poliitikamuudatused ja valitsemisalade rahastamiskava. (Riigi-eelarvestrateegia 2017-2020).  

Riigieelarve seadus koosneb kahest osast – maatrikstabelist ja tekstiparagrahvidest. 

Üldtingimused on välja toodud: 

1. Riigieelarve koostatakse üheks eelarveaastaks, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. 

detsembril. 

2. Iga-aastane riigieelarve võetakse Riigikogu poolt vastu seadusena. 
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3. Riigieelarve koosneb eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest ning 

finantseerimistehingutest. 

4. Tulud ja kulud jagunevad riigieelarves majandusliku sisu järgi artikligruppideks, 

artikliteks ja artiklite alajaotisteks. 

5. Riigieelarves ettenähtud summasid on lubatud kasutada ainult eelarvega kinnitatud 

otstarbeks ja sama eelarveaasta jooksul, välja arvatud ülekantavad kulud. 

6. Riigieelarve jaotatakse administratiivselt osadeks (lähtuvalt põhiseaduslikest 

halduskorralduse valdkondadest), jagudeks (lähtuvalt funktsionaalsetest tegevusaladest) 

ning peatükkideks (riigiasutuste järgi, kes on pädevad tulu koguma, kulu või 

finantseerimistehingut tegema). (Riigieelarve seadus 2014, Sillaots 2010). 

Valitsuse kõige tähtsamaks poliitikadokumendiks on riigieelarve. Sellest dokumendist on 

kõige paremini näha valitsuse väärtushinnangud ja prioriteedid. Tegevustele, millele on 

vahendid planeeritud, võib pidada kõige olulisemateks valitsuse arvamusteks poliitiliste 

eesmärkide täitmisel. (Quinn 2011).  

Valitsemisaladele ette antud kululagedest ja Vabariigi Valitsuse üldeesmärkidest lähtudes 

koostatakse rahastamiskava. Rahandusministeerium esitab kululaed koos eelarvestrateegia ja 

eelarve projekti koostamise protsessi juhendiga ministeeriumidele hiljemalt jaanuarikuu 12. 

tööpäeval. Eelarvestrateegia kinnitab Vabariigi Valitsus igal aastal aprilli lõpuks. Kui vastaval 

aastal toimuvad Riigikogu korralised valimised, siis võib Vabariigi Valitsus eelarvestrateegia 

kinnitada kuu aeg hiljem, ehk hiljemalt mai lõpus. Kinnitatud eelarvestrateegia peab olema 

avalikustatud Rahandusministeeriumi kodulehel. (Käsiraamat: Strateegiline..., Riigi 

eelarvestrateegia ja...).  

Vastavalt riigieelarve seaduse § 26 lg 2, 3 liigendatakse eelarve vahendid eelarveklassifikaatori 

alusel administratiivselt. Administratiivselt liigendatud vahendid jaotatakse majandusliku sisu 

alusel. Administratiivne liigendus näitab riigieelarves vastavate ministeeriumide 

valitsemisalade tulu saamist, toetuseid, edasi antavaid vahendeid ja kasutamist. 

Administratiivses liigenduses võidakse tema kasutatavate vahendite osas märkida ka Vabariigi 

Valitsuse. (Riigieelarve seadus 2014, § 26). 

Majandusliku sisu järgi liigendatakse riigieelarve vahendid tuludeks, kuludeks, 

investeeringuteks ja finantseerimistehinguteks, lähtudes järgnevast: 
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1.  Tulud on kõik vahendid, mida riik oma ülesandeid ja eesmärke täites kogub või 

saab toetusena. 

2. Kulud on riigi kasutatavad vahendid, mis pole investeeringud ega 

finantseerimistehingud. 

3. Investeeringud on materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks ja 

renoveerimiseks planeeritud vahendid. 

4. Finantseerimistehingud on tehingud finantsvarade või -kohustustega, mille puhul 

kahekordse kirjendamise põhimõttest tulenevalt tehakse mõlemad kirjed finantsvarades 

või -kohustustes ning mille tulemusena eelarvepositsioon ei muutu. (Riigieelarve 

seadus 2014, § 26 lg 4).  

Tulude, kulude, toetuste ja investeeringute täpsemad klassifikaatorid on kirjas 

Eelarveklassifikaatori määruses. Eelarveklassifikaator on kindlalt piiritletud arvestusobjektide 

kogum, mille alusel koostatakse riigieelarve, liigendatakse ministeeriumi valitsemisala eelarve, 

seatakse eelarve piirmäärad, peetakse arvestust ja korraldatakse seire ning millest juhindutakse 

strateegilisel planeerimisel. (Eelarveklassifikaator, § 2 lg 1). Tulude artikligrupid on: 

1. Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed (artikkel 30). 

2. Kaupade ja teenuste müük (artikkel 32), sh riigilõiv (artikkel 320). 

3. Tulud majandustegevusest (artikkel 322). 

4. Kaupade ja teenuste müük (artikkel 323). 

5. Toetused (artikkel 35), sh kodumaised toetused (artikkel 358). 

6. Välistoetused (artikkel 359). 

7. Muud tulud (artikkel 38), sh materiaalse ja immateriaalse vara müük (artikkel 381),  

tulud varadelt (artikkel 382), trahvid ja muud varalised karistused (artikkel 383) ja 

muud tulud (artikkel 388). 

8. Finantstulud (artikkel 655). (Sillaots 2010, Eelarveklassifikaator Lisa 4). 

Riigieelarve kolm kululiiki on: kindlaksmääratud, arvestuslikud ja ülekantavad kulud. 

Kindlaksmääratud kulud on kõik riigieelarve kulud, mis ei ole riigieelarve seaduses märgitud 

kui arvestuslikud ega ülekantavad. Arvestuslikud kulud on riigieelarve kulud, mille reaalne 

laekumine ei ole täpselt teada, st et tegemist on tuludest sõltuvate kuludega. (Sillaots 2010, 

Riigieelarve seadus 2014, Riigi eelarvestrateegia ja...). Riigieelarve kulud jagunevad üldises 

põhimõttes oma sisu järgi neljaks: 
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1. Investeeringud– riigiasutuste endi toimimiseks vajaminevad investeeringud (näiteks 

hoonete ehitus ja remont, erinevate tööks vajaminevate seadmete soetamine jne). 

2. Eraldised – kõik kulud mis eraldatakse teistele asutustele/eraisikutele (näiteks 

pensionide kulud, ravikindlustuse kulu), siin sisalduvad ka riigiasutustest väljapoole 

suunatud investeeringutoetused (näiteks erinevatele mittetulundusühingutele suunatud 

toetused hoonete renoveerimiseks või seadmete soetamiseks). 

3. Tegevuskulud, mis jagunevad personali- ja majandamiskuludeks – personalikuludes 

sisalduvad kõikide riigiasutuste töötajate palgad ning nendelt makstavad maksud, 

majandamiskulud sisaldavad põhiliselt asutuste toimimiseks vajaminevaid kulusid 

(näitekshoonete küttekulud, paberi ja muu kontoritarvete soetamise kulud), samas 

sisalduvad majandamiskuludes ka need kulud mis ei ole otseselt asutuste endi 

toimimisega seotud (näiteks Kaitseministeeriumis kaitseotstarbelise varustuse 

soetamise kulud, Maanteeametis teehoiu kulud, samuti sisalduvad siin erinevate 

uuringute tellimise kulud jne). 

4. Muud kulud – põhilise osa moodustavad riigisaladustega seotud asutuste kulud (nt. 

Kaitsepolitseiamet), teiste asutuste osas sisalduvad siin põhiliselt maamaksukulud. 

(Küsimused ja vastused, Riigieelarve seadus 2014). 

Eelarve koostamise ja täitmise jälgimise eesmärgiks on majandustegevuse efektiivsuse 

tõstmine ning finantsdistsipliini saavutamine. Riigieelarve koostamise protsess algab iga aasta 

jaanuaris järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia koostamisest ja lõppeb detsembris 

järgmise aasta riigieelarve seaduse heakskiitmisega. Eelarve koostamise ja täitmise jälgimise 

eesmärgiks on majandustegevuse efektiivsuse tõstmine ning finantsdistsipliini saavutamine. 

Riigi eelarvestrateegia põhineb märtsikuu lõpus või aprilli alguses avalikustataval 

rahandusministeeriumi kevadisel majandusprognoosil. Juuni- ja juulikuu jooksul kogub 

Rahandusministeerium ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide ja Riigikantselei riigi 

eelarvestrateegiast lähtudes koostatud järgmise aasta eelarveprojektid kokku. Peale 

eelarveprojektide esitamist analüüsitakse neid rahandusministeeriumis ning alustatakse 

ametnike tasandil läbirääkimisi parimate rahastamislahenduste leidmiseks. Üldjuhul võtab 

Riigikogu riigieelarve vastu ja Vabariigi President kuulutab riigieelarve seaduse välja.  
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1.2. Eelarvestamise meetodid 
 

Riigieelarve koostatakse ministeeriumide valitsemisalade ja põhiseaduslike institutsioonide 

eelarvete põhjal. Nii avalik sektor, kui ka erasektor püüab eelarvestamist muuta põhjalikumaks 

ja sellepärast on ka eelarvestamise meetodid erinevaid.  

Vastavalt põhiseadusele ja riigieelarve seadusele koostatakse eelarve. Tulude kogumise ja 

kulude tegemise sisulise kujunemise aluseks on riigi eelarvestrateegia ja valitsemisalade 

arengukavad. Pärast RESi kinnitamist algab avaliku sektori asutustes järgmise aasta eelarve 

koostamine. Riigieelarve on otseses mõttes riigi eelarve sest koondab kõikide ministeeriumide 

ning nende allasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ja riigikantselei eelarveid. Riigieelarve 

koosneb riigi eelarveaasta kõigist tuludest, kuludest ning finantseerimistehingutest, mis 

riigieelarve seaduses on jaotatud ministeeriumitele. (Riigieelarve ja majandusülevaated, 

Pütsepp 2016).  

Kuna ettevõtetes ega ka riikides ei ole eelarve koostamine seadusega ette nähtud ega ole 

kindlaks määratud, kuidas ja millises vormis seda peaks tegema, siis on tekkinud palju 

eelarvestamise viise. Peamised eelarvestamise meetodid on järgmised: 

• Nullbaasililine eelarvestamine  

Nullbaasilise eelarvestamise (ZBB - zero based budgetting, edaspidi ZBB) meetodi puhul 

minevikus tehtud kulutustega ei arvestata Meetod põhineb ressursside jaotamisel 

programmidele ja tegevustele perioodilisel läbivaatusel ning nende jätkamise või lõpetamise 

õigustamisel eelarvetaotluses, st kogu planeerimine algab igal eelarveperioodil nii öelda nullist. 

Sageli on eelarve lihtsalt eelnevate perioodide tuletis, väikese modifikatsiooni ja marginaalsete 

muutustega, mis on seotud inflatsiooni ja organisatsiooni kasvuga. Taoline eelarvestamise 

protsess – kuhjuv eelarvestamine – viib lõpuks juhtimiskontrolli vähenemisele, kui 

organisatsiooni eesmärgid ja tegevuskava muutuvad. Samas tegevuse läbiviimiseks vajalike 

vahendite eelarvestamise protsess jälgib jätkuvalt vaid eelnevate kulutuste mahtu, lisades 

sellele vaid tähtsusetuid või väikeseid muudatusi. (Karu, Zirnask 2004: 41, McNally 2017).   

McNally (2017) selgitab, et nullbaasilise eelarvestamise puhul võetakse arvesse eelmise aasta 

eelarve ning liidetakse sellele juurde x protsenti juurde vajatavast summast. ZBB 

eelarvestamise kasutamisel hinnatakse enne eelarvesse lisamist konkreetse tegevuse ja ressursi 
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vajadust ning alles siis planeeritakse see eelarvesse. ZBB eesmärgiks on läbi analüüsida ja aru 

saada kogu organisatsiooni tegevusest alates visioonist kuni üksikute tegevuste kasulikkuseni 

ja efektiivsuseni. (Karu, Zirnask 2004: 41, McNally 2017).  

• Traditsiooniline eelarvestamine  

Traditsiooniline eelarvestamine ehk perioodiline eelarvestamine on eelarve koostamine iga 

eelmise perioodi lõppedes. Üldiselt traditsioonilise eelarve koostamisel on edasi tagasi 

liikumine ehk ülevalt madalamale juhtimine. (Réka jt 2014). Selle põhjal on kolm peamist 

lähenemisviisi mida saab kasutada siis, kui arendatakse eelarvet:  

1. Ülalt-alla lähenemine või kehtestatud eelarve – see tähendab, kui tippjuhtkond 

otsustab eelarve ja madalama taseme juhtimine vastutab selle täitmise eest. 

2. Alt-üles lähenemine või osalusega eelarve - kui madalama taseme juhtimine loob 

oma eelarve ja kõik erinevate allüksus eelarved, siis need konsolideeritakse 

ettevõtte tasandil. 

3. Läbirääkimistega eelarve - võtab nii kehtestatud ja osalusdemokraatia stiilis 

eelarve ja loob keskkonna, kus kõik vastutavad valmis eelarve eest. (Réka jt 2014). 

Norkowski (2012) on kirjeldanud, et traditsiooniline eelarve on omavaheliste läbirääkimiste 

tulemus organisatsiooni keskuse ja allüksuste vahel. Samuti kirjeldab ta, et lõplik eelarve ehitus 

on saavutatud kui on leitud kompromiss ja kõiki huvigruppe on kaasatud. Seetõttu eelarve 

eesmärkidel, mis on kombineeritud koos ei pruugi olla optimaalne organisatsiooni seisukohast 

(Norkowski 2012).  

Traditsioonilise eelarvestamisel on kohustus organisatsioonil ja selle allüksuste juhtidel 

planeerima eelarve aastaks. Eelarvestamise protsess on samuti oluline nagu kui lõpuks saadav 

tulemus, sest siis saavad juhid läbi eelarvestamise teada tegevustest ja ressurssidest, mis mõjutavad 

nende toimimist ja organisatsiooni kui terviku tegevust. (Hänninen 2013: 6) 

• Kulupõhine eelarvestamine  

Kulupõhine eelarvestamine (cost-based budgeting; line-item budgeting) on eelarve koostamine 

kulunormi põhimõttel. See tähendab seda, et vastavalt riigi tulude laekumisele määratakse 

eelarve mahu muutumise protsent, mis korrutatakse läbi eelmise eelarveaasta kuluartikliga. 

Kulupõhise eelarve puhul ei keskenduta tulemusele vaid järjepidevusele. Kulupõhine 

eelarvestamine on üks vanimaid eelarvestamise meetodeid maailmas. Selle meetodiga 
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eelarvestamise etapi on oma ajaloos läbinud suurem osa maailma riike.  Eesti riigieelarve 

koostamine on olnud kassapõhine ja suurelt jaolt kulupõhine, mille koostamisel võetakse 

arvesse eelmise aasta baas, korrigeerides seda lõppevate ja uute tegevustega. Tegevuspõhisele 

eelarvele üle minnes hakkab see muutuma. (Ogden 1978, Karu jt 2004:42). 

Riigieelarve koostamine toimub kassapõhise ja kulupõhise eelarvestamise meetodil, mis ei 

vasta enam riigi vajadustele. Kuludeks on tegevuste rahalised vahendid, mis on kvalifitseeritud 

aastases riigieelarve seaduses riigiasutuste lõikes ja lisaks majandusliku sisu järgi. Vahendite 

suunamise otsuseid tehes ei ole selle põhjal aga võimalik võtta tähelepanu pöörata, kas ja 

milleks neid rahalisi vahendeid tarvis on või mis on nende tegevuste eesmärk. Sellise 

eelarvestamise meetodi puhul ei saa arvesse võtta teiseseid lahendusi, samas kui poliitika 

kujunemise protsess ongi alternatiivise vahel valimine. Seega praegune eelarvestamise süsteem 

ei toeta piisavalt valitsuse poolset tegelikku poliitika eesmärkide täitmist. Kulupõhine 

eelarvestamine ei toeta rahaliste vahendite kasutamise parandamist, sest see ei tõsta vastava 

teenuse kvaliteeti. (Õismaa 2012). See soodustab omakorda ebavajalike tegevuste püsivust ja 

vähendab vahendite kasutamise otsustuste kohanemisvõimelisust. Seepärast on praeguse 

süsteemi puuduseks, et see ei toeta ressursside eelarvestamist vastavalt riigi prioriteetidele ja 

tulemustele. (Ogden 1978, Sillaots 2010).  

Kulupõhise eelarvestamise meetodi eeliseks on tema vähene  ajakulu ja töömahukus, mis ei 

nõua väga täpseid erialaseid teadmisi. Eelarve koostajalt ei oodata eesmärkide seadmist ning 

tegevuste põhjendamist, mis teeb selle meetodi väga lihtsaks, kuid ei aita kaasa asutuse 

efektiivsusele. (Karu jt. 2007). 

• Projektipõhine eelarvestamine  

Projektipõhise eelarve koostamisel võetakse arvesse selle projekti elluviimiseks vajalikud 

ressursid, arvestades teenuse hinda (koolitused, täienduskoolitused). Kui tegemist ei ole 

tasulise teenusega, siis tuleb arvesse võtta soovitud tegevuse potentsiaalseid tegelikke kulusid 

või toetuse andja poolt seatud põhimõtteid, kriteeriume ja piirmäärasid. Peamised 

kasutamisalad kulude eelarvestamisel on sise- ja välisprojektide planeerimine ning elluviimine. 

(Sillaots 2010).  

Projektipõhist eelarvestamist kasutatakse näiteks Euroopa Sotsiaalfondi projektide ja toetuse 

andmise tingimuste eelarvete koostamisel. Projekti eelarve on projekti kogumaksumuse 

detailne kirjeldus. Eelarve planeerimine võimaldab vähendada rahaliste vahendite kasutamist, 
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kindlustada projekti eesmärkide elluviimiseks piisav eelarve ja ajaraam. (Projekti eelarve 

kirjeldamise.., 2015: Lisa 3). Struktuuritoetuse projekti kulud jaotatakse kahte gruppi: 

abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud. Üldise põhimõttena on toetussumma määramise 

aluseks projekti abikõlblikud kulud.  Projekti eelarve teeb keerulisemaks, kui projektis on 

mitteabikõlblikke Kui projekti tegevustele rakendub erinev toetuse määr, tuleb erineva toetuse 

määraga tegevused kajastada eraldi eelarveridadel. (Projekti eelarve kirjeldamise.., 2015: 1). 

Sõltuvalt projekti iseloomust tuleb projekti eelarvesse eristada esiteks „Maa ost“, juhul kui 

projektis on abikõlblikuna lubatud maa ost, kuna see on vajalik maa ostuga seotud kulu 

eristamiseks Euroopa Komisjonile esitatavas aruandluses. Teiseks „Projekti 

administreerimine“ eelarverida tuleb eelarves kajastada meetme tegevuse (projekti tulemuse) 

üleselt ühel horisontaalsel eelarvereal. Administreerimiskulude lisamine projekti otseste 

tegevustega seotud kulude alla ei ole lubatud. Kolmandaks tuleb välja tuua kaudsed kulud. 

(Projekti eelarve kirjeldamise.., 2015: 2). 

• Tulemuspõhine eelarvestamine  

Tulemuspõhine eelarvestamine (perfomance budgeting, budgeting for results) on eelarve 

koostamise meetod, mis ühendab rahalised vahendid tulemuste ja indikaatoritega. Eelarve 

koostamise aluseks on pikaajaline eelarve strateegia ja eelmise eelarve perioodi saavutatud 

eesmärgid. Seadusandlik kogu on kliendiks, kes ostab asutustelt soovitud tulemuse ning 

kontrollib nende täitmist. Tulemustest lähtuv eelarvestamine toimib siis, kui tulemuse 

saavutamise eest vastutajal, kellele ressursid selle saavutamise nimel antakse, on piisavalt 

otsustuspädevust ja –vabadust vahendite kasutamise valikute tegemiseks, et tagada ressursside 

eraldamise aluseks olnud tulemuste saavutamine. Vastutusega eesmärkide tulemuslikkuse eest 

peab käima kaasas vabadus eesmärkide saavutamiseks õige tegevuse valimisel, võttes 

seejuures arvesse tegevuse seaduslikust. Muidu ei toimi eelarve jälle õige 

juhtimisinstrumendina. (Martí 2013, Karu jt 2004:41). 

• Tegevuspõhine eelarvestamine  

Tegevuspõhine eelarvestamine (activity based budgeting) on seotud strateegilise juhtimisega. 

See tähendab, et igale eesmärgistatud tegevusele on võimalik planeerida mõistlik eelarve ja 

selle täitmist on võimalik analüüsida ning sellist meetodit toetavad struktuurid, süsteemid ja 

andmebaasid. Seaduseelnõusse on sisse pandud, et ministeeriumid, kes soovivad võivad üle 

minna juba tegevuspõhisele eelarvestamisele. Kuid, selleks on vaja eelnevalt korrastada 
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strateegiline planeerimine ja luua süsteem tegevuspõhise kuluarvestuse jaoks. Selleks, et 

eesmärgid, tegevused ja rahalised vahendid koostöös valitsemisaladega suudaksid tagada 

Riigikogule sisendi pikaajalise arengu juhtimisel on vaja korrastada strateegiline juhtimine ja 

arengukavade koondamine. (Sillaots 2010). 

Riigi finantsjuhtimise põhiliseks eesmärgiks võiks olla riigi ressursside heaperemehelik ja 

efektiivne kasutamine. Eestil on plaan minna üle tegevuspõhisele eelarvestamisele samm-

sammult aastaks 2020. Ministeeriumites esimene tegevuspõhisele eelarvele ülemineja oli 

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM). 2018 aastal võtab tegevuspõhise 

eelarvestamise üle ka Sotsiaalministeerium. (Üleminek tekkepõhisele..., 2015). 

Tulemuspõhine eelarvestamine on laiem kontseptsioon, mis hõlmab  tulemuste indikaatoreid 

ja vahendite ümberjagamist. (Grossi 2010). Selle eelarvestamise puuduseks, võrreldes teiste 

eelarvestamise süsteemidega, on võimalus valesti tõlgendada, suurem võimalus pettusteks ja 

võltsimisteks. (Smith 1999). 

• Kassapõhine eelarvestamine  

Traditsiooniline eelarvestamise meetod, mille alusel kõik tulud, kulud ja investeeringud 

arvestatakse selles perioodis, milles oodatakse nende eest raha laekumine või tasumine. Eelarve 

planeerimine ja prioriteetide seadmine toimub laekumiste ja väljamaksete alusel. (Tallinna 

linna eelarvestamise käsiraamat, Üleminek tekkepõhisele...2015). Kassapõhised eelarved ei 

võimalda fokusseerida pikaajalisele efektiivsusele ega anda objektiivset ülevaadet erinevate 

riigi poliitikate tegelikust tulemuslikkusest. Kuna eelarveid ja raamatupidamist peeti 

erinevatest põhimõtetest lähtuvalt, ei olnud need võrreldavad. (Üleminek tekkepõhisele..., 

2015).  

Avalikus sektoris kõige traditsioonilisem eelarvestamise viis on kassapõhine eelarvestamine. 

Siiani koostati riigieelarve Eestis kassapõhiselt, mistõttu tuli erilist tähelepanu pöörata 

kuludele, mis kaasnevad aasta lõpus toimuvate tegevuste ja ülesannetega. See tähendas seda, 

et tegevused, mis toimuvad detsembrikuus, kuid millede eest maksmine toimub jaanuaris ehk 

järgmisel eelarve aastal, tuleb ka planeerida järgmise aasta eelarvesse. (Sillaots 2010).  

• Tekkepõhine eelarvestamine  

 Tekkepõhine eelarvestamine (accrual based budgeting) on eelarvestamise meetod, millel on 

samad põhitõed nagu ka tulemuspõhisel eelarvestamisel, välja arvatud nõuded 
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finantsarvestusele. Tehingud planeeritakse tekkepõhiselt ehk toimumise hetkel, mitte 

kassapõhiselt ehk siis, kui raha laekub või kui tasutakse arve. Mistõttu on teada iga tegevuse 

täpne kulu rahas. Konkreetse väljundi hinda teades on Riigikogul võimalik tunda kindlust, et 

raha jagamisel tehakse parimaid võimalikke tegevusi. (Van der Hoek 2005, Karu jt 2004:42). 

Tekkepõhise eelarvestamise kasutuselevõtt võimaldab võrrelda avaliku sektori efektiivsust ka 

erasektoriga. (Üleminek tekkepõhisele..., 2015). Tekkepõhise eelarvestamise puudused on: 

töömahukas ning oskusi ja kogemust nõudev. Samuti vähenenud parlamentaarne kontroll 

eelarve üle. (Pereira Monteiro, Corrêa Gomes 2013). Tekkepõhist eelarvestamist kasutavad 

Inglismaa, Uus-Meremaa, Austria, Šveits ja Austraalia. 2017. aastast kuulub ka Eesti nende 

riikide hulka. 

Peamised eelarvestamise meetodid on nullbaasiline, traditsiooniline, kulupõhine, 

projektipõhine, tulemuspõhine, tegevuspõhine, kassapõhine ja tekkepõhine eelarvestamine. 

Neid meetodeid võib kasutada erinevate tegevuste, etappide või asutuste puhul. Üldjuhul 

kasutavad erinevad asutused tegevuste planeerimiseks nende meetodite kombinatsioone. 

Meetodi valik sõltub asutuse tegevusalast, tegevuse finantseerimisallikast ja asutuse 

eelarvestamise oskusest. 

 

 

1.3. Tekkepõhise eelarvestamise erisused 

 

Eelarvestamine on üheks etapiks riigi strateegia elluviimisel. Eesti avalik sektor läks 2004. 

aastal üle tekkepõhisele raamatupidamisele. Üleminek tekkepõhisele eelarvestamisele paneb 

eelarvestamise ja raamatupidamise ühtsetele põhimõtetele.  

Jätkusuutlik areng avalike teenuste pakkumises on avalikule sektorile praeguses kokkuhoiu ja 

üldises arengus oluline probleemide ületamise koht. Valitsus peab arvestama kodanike 

soovide ja ootustega ja samas arvestama, et vahendeid soovide elluviimiseks on vähe ning 

kokkuhoiu tingimustes võib neid veelgi vähemaks jääda. (Vinni 2015). AS 

PricewaterhouseCoopers avaliku sektori uuringute keskus viis läbi rahvusvahelise uuringu 

avaliku sektori toimimismudeli tuleviku kohta, mille tulemuseks oli tõdemus, et riigi- ja 

omavalitsuseasutused peaksid keerulistes majandusoludes toimetulemiseks organisatsioonis 
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sees välja arendama paremaid koostöö vorme ning muutuma uuenduslikumateks, 

läbipaistvamateks ning paindlikumateks. (Mägi 2013, Vinni jt 2015).  

Riigi finantsjuhtimisel on peamiseks eesmärgiks tagada riigi ressursside tulemusrikas ja mõjuv 

kasutamine. Eesti on olnud väga edukas majanduskriisi ületamisel, kuid riigi võimekus 

kujundada tulemuslikud poliitikad pikaajaliste väljakutsetega (eelkõige demograafilised 

muutused) hakkamasaamiseks vajab veel arendamist. Eestis ei toimi vaatamata senistele 

edusammudele finantsjuhtimine selliselt, et oleks tagatud mainitud eesmärgi saavutamine. 

Kuna erinevates etappides kasutatakse erinevaid arvestuspõhimõtteid ja kehtestatakse  

korraldusi ning erinevatel tegevustel on nõrk omavaheline seos siis selle tõttu ei toimi 

finantsjuhtimine ühtse süsteemina nagu ta peaks. (Üleminek tekkepõhisele..., 2015, Martí 

2013). Eelarve kasutamise aruandest (mida saab Riigikassast) ei saa teadet asutuse varadest ja 

kohustustest. See tähendab seda, et kasutama peaks erinevaid finantsprogramme, et kahte eraldi 

süsteemi pidada ning need süsteemid ei pruugi olla ka ühildatavad. (Sillaots 2010).   

Eelarvete ja aruannete võrreldavus võimaldab paremini analüüsida eelarveliste otsuste 

tegelikke tagajärgi finantsaruannete põhjal. Samuti suureneb distsipliin arvestuspõhimõtete 

ühtlustamise tulemusel. Erasektor kasutab tekkepõhist arvestust nii oma finantsaruannetes kui 

eelarvetes.  

Tekkepõhisele eelarvele üleminek nõuab tähelepanu väljunditele ja tulemustele, mis omakorda 

tähendab raamatupidamise ja kontrolli tõhustamist. (Van der Hoek 2005). Jõgiste, Peda ja 

Grossi (2012) uuringust selgus, et praeguste plaanide ja eelarvestamise süsteemil Eestis on vaid 

piiratud väärtus kui, et vastata adekvaatselt väljakutsetele, mis tulenevad muudatustest 

majanduskeskkonnas. Mis tähendab, et tekkepõhisele eelarvestamisele üleminekut on 

planeeritud juba pikalt. Vastavalt Valitsuse tegevusprogrammile (2016) on punktis 3.1 välja 

toodud, et riik peab olema valmis minema üle 2020 aastaks tegevuspõhisele eelarvestamisele. 

See omakorda nõuab juba tekkepõhise eelarve kasutamist.  

Riigieelarve Eestis oli kassapõhine ja alates aastast 2017 on eelarve tekkepõhine. Inglismaal 

tehti tekkepõhise eelarve ja arvestusega algust aastal 2001/2002, mis oli uueks alguseks avaliku 

sektori finantsjuhtimises. Austraalias toimus kõik see aastal 1999/2000. Uus- Meremaal hakati 

tekkepõhist arvestust ja eelarvestamist pidama aastast 1991. (Martí 2013). Traditsioonilised 

eelarvestamise süsteemid on põhiliselt kassapõhised. Uue haldusjuhtimise (edaspidi NPM) 

lähteidee on rakendada avalikus sektoris ärisektorist pärinevaid juhtimispõhimõtteid: 
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keskendumine ressursside efektiivsele kasutamisele koos pakutava teenuse kvaliteedi 

tagamisega; avaliku ja erasektori konkurents; kliendi- ja huvigruppide keskne lähenemine, mis 

eeldab nende rahulolu tagamist; avaliku sektori juhi vastutus tulemuste eest. NPM on suunatud 

avaliku sektori organisatsioonide tulemusvastutuse arendamisele nii valitsuse kui ka teenuse 

sihtrühma ees. (Ibid.) 

Tekkepõhises riigieelarves jaotatakse eelarve sarnaselt kassapõhisele eelarvele liikideks, 

eelarveüksusteks (st asutusteks, aga soovi korral võib asutus jaotada eelarve SAPis veel 

detailsemateks eelarveüksusteks), eelarve kontodeks (vähendatud mahus, nagu varem olid 

kassapõhise eelarve kontod), eelarve objektideks ja tegevusaladeks. Lisandub arvestuslik 

mitterahaliste tehingute eelarve liik. (Tekkepõhise eelarvestamise juhend: 6). 

Tekkepõhise eelarvestamise (sarnaselt tekkepõhise raamatupidamisarvestusega) puhul 

kajastatakse kõiki majandustehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal 

tehingu eest arveldatakse. Seega tekkepõhine arvestus ei sõltu laekumistest ja väljamaksetest. 

Tekkepõhine eelarvestamine võtab arvesse kõik kulud (ka mitterahalised, nagu näiteks 

põhivara amortisatsioon). Mitterahalisi tehinguid eristatakse eraldi arvestusliku eelarve liigiga 

(eelarveklassifikaatori liik 60), mida on lubatud ületada. Tekkepõhine eelarvestamine annab 

ülevaate, kui palju saab eelarveaastal kulutuste tegemiseks kohustusi võtta, sõltumata sellest, 

millal tuleb kohustuste eest tasuda. Selleks, et saada ülevaadet eelarveaastal kulutuste eest 

tasumiseks vajaminevatest rahalistest ressurssidest, koostatakse tekkepõhise eelarve juurde ka 

rahavoo prognoos. (Tekkepõhise eelarvestamise juhend: 3).  

Tekkepõhise eelarve korral võib juhtuda, et peale aasta lõppu selgub (näiteks auditi käigus) 

ootamatult varem kajastamata kulutusi, mille tekkepõhine periood on eelmises (auditeerimisel 

olevas) aastas. Sel juhul võib lähtudes raamatupidamisreeglitest kajastada ebaolulised 

kulutused järgmises eelarveaastas. Kui selgunud kulutused on olulised, tuleb need siiski 

kajastada õiges majandusaastas. Kui vastava kulutuse jaoks ei jätku vahendeid järelejäänud 

eelarvest, siis tuleb kulutuste kajastamiseks lisada eelmisesse aastasse täiendav eelarve, mille 

võrra vähendatakse jooksva aasta eelarvet vastava eelarveklassifikaatori realt või otsustuse 

korras muult eelarveklassifikaatori realt, kui samasugusel eelarveklassifikaatori real järgmisel 

aastal olevast summast ei piisa. (Tekkepõhise eelarvestamise juhend: 7). 

Tekkepõhise eelarve koostamisel lähtutakse üldjuhul samasugustest arvestuspõhimõtetest nagu 

on sätestatud riigi raamatupidamise üldeeskirjas (edaspidi RRÜ) ja Raamatupidamise 
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Toimkonna juhendites (edaspidi RTJ, arvestades RRÜ-s esitatud erisusi ja täpsustusi võrreldes 

RTJ-idega) raamatupidamise aruannetele. (Tekkepõhise eelarvestamise juhend: 5).  

Kassapõhise arvestuse puhul kulude ja tulude kajastamine erinevates perioodides ei ühti 

tehingute majandusliku sisuga. Tekkepõhise arvestuse puhul aruandlus kajastab nii raha 

liikumist, kui ka loodud ressursse (varasid) ja võetud kohustusi. Näited tehingute kajastamisest 

kassapõhise arvestuse ja tekkepõhise arvestuse korral on välja toodud tabelis 1. 

Tabel 1. Näited tehingute kajastamisel tekkepõhiselt ja kassapõhiselt (Üleminek 
tekkepõhisele...,2015). 
Näide  Kassapõhine arvestus Tekkepõhine arvestus 

Riik ostab IT-firmalt 
hooldusteenust 3-aastase 
lepingu alusel kokku summas 3 
miljonit eurot. Kogu makse 
toimub lepingu lõppedes. 

Kogu kulu summas 3 miljonit 
eurot kajastatakse viimasel 
aastal. Kahel esimesel aastal 
kulu ei kajastu.  
 

Kulu jaguneb 3 aasta peale, 
igal aastal 1 miljon eurot. 
 

Riigile laekub aasta jooksul 
maksutulu 5 miljardit eurot, 
millest 1 miljardi peab ta 
järgmisel aastal 
maksumaksjatele vastavalt 
esitatud deklaratsioonidele 
tagastama. 

Riigituludes kajastub 5 miljardit 
eurot. Kohustusmaksumaksjatele 
1 miljard tagastada aruannetes ei 
kajastu. 

Riigituludes kajastub 5 
miljardit eurot ja kuludes 1 
miljardeurot. Riigi bilansis 
kajastub saadud raha (5 
miljardit) ja 
kohustusmaksumaksjatele 1 
miljard tagasi maksta. 
 

Riik ehitab uue kiirtee 
maksumusega 500 miljonit 
eurot, mille eeldatav eluiga on 
50 aastat. 
 

Ehitus aastal kajastatakse 
väljaminekut summas 500 
miljonit eurot; järgnevatel 
aastatel kulu ei kajastata. 
 

Ehitus aastal kajastub 
tekkepõhine 
investeeringukulu 500 
miljonit; järgneval 50 aastal 
kajastatakse igal aastal 
amortisatsioonikulu 10 
miljonit aastas. Sellega 
lisandub eelarvesse info, et 
tee kasutus kõlblikkuse 
säilimiseks on vajalik 
keskmiselt igal aastal 
arvestada ka 10 miljonilise 
amortisatsiooni katteks 
planeeritavate vahenditega.  

 

Vastavalt tabelis toodud näidetele on tekkepõhise arvestuse ja see tähendab ka eelarvestamise 

juures oluline võtta arvesse ka neid kulusid, mis on mitterahalised. Samuti ühtsete 

arvestuspõhimõtete rakendamine eelarvetele ja raamatupidamise aruannetele tagab nende 

võrreldavuse. (Tekkepõhise eelarvestamise juhend: 5). 
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Tekkepõhise eelarve koostamisel: 

1. Tulud planeeritakse selle asutuse eelarves, kes on nende teenimise eest vastutav. Kulud, 

investeeringud ja finantseerimistehingud planeeritakse majandustehingute toimumise 

perioodis tekkepõhiselt selle asutuse eelarves, kus neid vahendeid kasutatakse, kui 

riigieelarve seadus ei sätesta teisti. 

2. Mittemaksulised tulud kavandatakse üldjuhul tekkepõhiselt. Kassapõhiselt võib 

kavandada riigilõivud ja trahvid (kooskõlas raamatupidamises kasutatava 

põhimõttega). 

3. Projektitoetused kavandatakse tekkepõhiselt ja tegevustoetused kassapõhiselt. 

4. Siirded kavandatakse kassapõhiselt. (Seenmaa 2016).  

Tekkepõhine riigieelarve peaks olema usaldusväärsem, kuna annab edasi täpsemalt tegevuste 

majanduslikku sisu. Tekkepõhine eelarvestamine koosneb tuludest ja kuludest, mis 

planeeritakse eelarve aastaks sõltumata sellest, millal toimub tulude laekumine või kulude 

tasumine. Erinevalt kassapõhisest eelarvest sisaldab tekkepõhine eelarve ka selliseid kulusid, 

millega ei kaasne raha reaalset liikumist, näiteks põhivara amortisatsioon.  Kui kassapõhine 

eelarvestamine ja finantsarvestus põhineb ainult rahal, siis tekkepõhine võtab arvesse tehingute 

pikaajalise mõju maksumaksja jaoks, sealhulgas ka mitterahalisti mõjutusi. See võimaldab 

riigil ja kodanikel paremini aru saada tekkinud tulemustest. Sealhulgas saab tekkepõhine 

eelarvestamise alusel paremini võrrelda riigi erinevaid teenuseid omavahel ja erasektori 

teenustega. (Riik läheb üle...).  

Suurem osa rahvusvahelist fiskaal- ja finantsstatistikat, sealhulgas eelarve ülejäägi või 

puudujäägi andmed, tuleb koostada tekkepõhiste andmete põhjal. Tekkepõhine eelarvestamine 

võimaldab siin vähendada tehtavat tööd, kuna aruandlus ja alusandmete koostamine muutub 

lihtsamaks ja vähem töömahukaks. (Riik läheb üle...). Blöndal (2004) toob välja järgmised 

tekkepõhise eelarvestamise kasud:  

1. Tekkepõhine eelarvestamine annab parema ülevaate otsuste/kulude tegijatele ja 

parema distsipliini eelarve täitmise jälgimisel.  

2. Tekkepõhisus pöörab tähelepanu juhtimise parandamisele. Annab paremaid 

stiimuleid, et hallata varasid ning planeerida uus investeeringuid, kuna tekkepõhist 

eelarvet mõjutab amortisatsioon.  
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3. Tekkepõhise eelarvestamise puhul saab suurte  investeeringute kulud jaotada võrdselt 

vastavalt kasulikule elueale, aga kassapõhise eelarvestamise puhul läheb arvesse 

maksmise hetk.  

4. Tekkepõhine eelarvestamine annab efekti rahanduse jätkusuutlikkusele, rõhutades 

tänaste ostuste tagajärgede pikaajalisusele. Tekkepõhise eelarvestamise raamistik 

hõlmab valitsuse varad ja kohustused.  

5. Tekkepõhise eelarvestamise vastuvõtmine on sisendiks ka muudele juhtimist 

puudutavatele reformidele avalikus sektoris. Tekkepõhist eelarvestamist ei saa 

vaadelda üksikult vaid tuleb arvesse võtta suuremalt avaliku sektori juhtimise 

reforme.  

6. Pooldajad väidavad, et tekkepõhise eelarvestamine on vajalik, et tagada sümmeetria 

tekkepõhise finantsaruandlusega.  

Eesti kuulub tekkepõhise eelarvega kogu maailma avaliku sektori uuenduslikumate riikide 

hulka. Tekkepõhist eelarvet oli OECD andmetel kasutamas 2013. aastaks täielikult ainult kolm 

riiki: Uus-Meremaa, Austraalia ja Suurbritannia. (Riik läheb üle...). Tekkepõhise 

eelarvestamise positiivseimaks küljeks võib pidada seda, et see meetod võimaldab 

eelarvevahendite ühtlasema kasutamise kogu eelarveperioodi jooksul (va aastalõpu ostud 

majandamiskulude osas, mida ei jaotata aasta lõikes). Kassapõhise eelarve kasutamisel oli 

probleemiks avaliku sektori asutustel kulutada väga suur osa eelarvevahenditest viimastel 

kuudel enne aasta lõppu. (Sillaots 2010).  

Tulude ja kulude eelarvestamisel on oluline jälgida tekkepõhisuse printsiipi. Kulude puhul, mis 

toimuvad regulaarselt, ei erine tekkepõhiselt eelarvestatavad summad üldjuhul oluliselt 

kassapõhiselt eelarvestatavatest summadest. Eelarve tulud on eelarveperioodi tekkepõhised 

tulud, mida on võimalik kasutada eelarveperioodi kulutuste katteks. Tekkepõhisete kulude 

eelarvestamisel eelarvestatakse tööjõukulud, majanduskulud, finantskulud ja amortisatsioon 

ning põhivara allahindlused. Kassapõhise eelarvestamise puhul mitterahalisi tehinguid arvesse 

ei võeta. Suurem osa rahvusvahelisest finantsstatistikast, sealhulgas eelarve ülejäägi või 

puudujäägi andmed, tuleb koostada tekkepõhiste andmete põhjal, mistõttu lihtsustab 

tekkepõhine eelarvestamine nende andmete edastamist. 
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2. SOTSIAALMINISTEERIUMI KASSAPÕHINE JA 
TEKKEPÕHINE EELARVESTAMINE 

 

2.1.  Sotsiaalministeeriumi ülevaade ja eelarvestamise protsess  
 

Sotsiaalministeerium on valitsusasutus, mis täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse 

poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas. Sotsiaalministeeriumit juhivad 

tervise- ja tööminister ja sotsiaalkaitseminister.  

Sotsiaalministeeriumi tegevuse eesmärk on tagada: 

1. Töötamist stimuleeriv ja iseseisvat toimetulekut toetav tasakaalustatud 

sotsiaalteenuste ja -toetuste süsteem. 

2. Stabiilne ja usaldusväärne sotsiaalseid riske hõlmav ning adekvaatset sissetulekut 

tagav sotsiaalkindlustussüsteem. 

3. Inimeste pikaajaline töövõime ja tööhõive. 

4. Väärtustatud tervisekultuur ning tervist toetav elukeskkond. 

5. Tervishoiuteenuste ja ravimite tasakaalustatud kättesaadavus. 

6. Põlvkondade vahelist hoolimist säilitav, töö- ja pereelu tasakaalustav keskkond ning 

salliv ja mõistev ühiskond. (Sotsiaalministeeriumi majandusaasta aruanne 2014). 

Ministeeriumi põhiülesanne on seadustes ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires 

korraldus-, arendus- ja planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute teostamine oma 

valitsemisalas, lähtudes ülaltoodud eesmärkidest ning nende alusel kehtestatud ministeeriumi 

ja tema valitsemisala strateegilistest eesmärkidest. (Sotsiaalministeeriumi majandusaasta 

aruanne 2014). 

Riigieelarves kajastatakse Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve osas 6 „Vabariigi 

Valitsus”, jaos 11 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala”. Riigieelarve seaduses liigendatakse 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kulud eraldi tervise– ja tööministri ja sotsiaalkaitseministri 

vastutusala lõikes. Eraldi tervise– ja tööministri ja sotsiaalkaitseministri vastutusala lõikes 

liigendatakse ka Sotsiaalministeeriumi eelarve. Sotsiaalministeeriumi eelarve osakaal 2017 
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aasta riigieelarvest on 39,7 %, mis on võrreldes teiste ministeeriumite osakaaludega kõige 

suurem. (Faktileht 2017. aasta...).  

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi põhimääruse § 5 juhib ministeeriumi ja korraldab 

ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi minister vastavalt talle määratud pädevuse 

ja vastutusvaldkonna piires. Sotsiaalministeeriumi kantsler juhib ministeeriumi 

struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi 

asjaajamist. (Sotsiaalministeeriumi põhimäärus § 8). Sotsiaalministeeriumi osakonnad on 

järgmised: 

1. Siseauditi osakond. 

2. Hoolekande osakonna. 

3. Võrdsuspoliitikate osakond. 

4. Laste ja perede osakond.  

5. Sotsiaalkindlustuse osakond. 

6. Analüüsi ja statistika osakond. 

7. Rahvatervise osakond. 

8. Tervisesüsteemi arendamise osakond. 

9. Ravimiosakond. 

10. Tööelu arengu osakond. 

11. Tööhõive osakond. 

12. Eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakond. 

13. Strateegia ja eelarve osakond. 

14. Infojuhtimise osakond. 

15. Kommunikatsiooniosakond. 

16. Õigus- ja personaliosakond. 

17. Digitaalvõimekuse arendamise osakond. (Sotsiaalministeeriumi põhimäärus, § 17 lg 

2). 

Sotsiaalministeeriumi täpsem struktuur on välja toodud lisa 1. Alates 2017 aastast muutus 

Sotsiaalministeeriumi struktuur. Kaotati ära Info- ja kommunikatsiooni osakond ja ühe 

allasutusena loodi Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Strateegia ja eelarve 

osakonna põhiülesanne on koordineerida valitsemisala strateegiate ning nende 

rakendusdokumentide ettevalmistamist, elluviimist, seiret ja hindamist (Sotsiaalministeeriumi 

põhimäärus, § 17 lg 2). Samuti koostatakse selles osakonnas Sotsiaalministeeriumi eelarve. 
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Juhtumiuuringu objektiks on Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.  Kadri Kuusk (2006) on 

oma Juhtumiuuringu ettekandes välja toonud üldised juhtumiuuringu läbiviimise etapid:  

1. Uurimisküsimuste valik. 

2. Juhtumite ja andmete kogumise/analüüsi meetodite valik. 

3. Andmete kogumise ettevalmistamine. 

4. Andmete kogumine ja töötlemine. 

5. Andmete analüüs ja hindamine. 

6. Juhtumiuuringu raporti koostamine.  

Juhtumiuuringus analüüsitakse kindlat sündmust, tegevust, protsessi või ühte või mitut 

indiviidi ning juhtumid on määratud aja ja tegevustega (Creswell 2003: 15). 

Poolstruktureeritud intervjuu on valitud sest, et see võimaldab vajadusel intervjuu küsimusi 

muuta ja juurde küsida (Õunapuu 2014: 171–172). Intervjuude eesmärgiks on saada teavet, 

kuidas on muutunud eelarvestamine Sotsiaalministeeriumis kassapõhiselt eelarvestamiselt 

tekkepõhisele eelarvele üleminekul. 

Juhtumiuuringuks taustandmed on saadud teadusartiklitest, Eesti seadusandlusest, 

Sotsiaalministeeriumi dokumentidest, Rahandusministeeriumi dokumentidest ja uurimistöö 

käigus läbiviidavast intervjuust (poolstruktureeritud intervjuu). Intervjuude eesmärgiks on 

saada informatsiooni, kuidas on muutunud eelarvestamine 2016 aasta kassapõhiselt 

eelarvestamiselt 2017 aasta tekkepõhisele eelarvele üleminekul. Poolstruktureeritud intervjuu 

on valitud põhjusel, et see võimaldab vajadusel intervjuu küsimusi muuta ja vajadusel küsimusi 

lisada. (Õunapuu 2014: 171–172). Empiirilise osa etapid on järgmised: 

1. Dokumendivaatlus – Sotsiaalministeeriumi sise-eeskiri, eelarvestamise juhend ja 

strateegia ja eelarve osakonna põhimäärus. 

2. Intervjuu küsimuste ettevalmistamine – poolstruktureeritud intervjuu. 

3. Intervjuude läbiviimine – valimi moodustab Sotsiaalministeeriumi eelarvet koostavad 

ametnikud. 

4. Intervjuude analüüs ja kirjapanek.  

5. Järelduste ja kokkuvõtte tegemine (sh teiste riikide kogemuste analüüs). 

Intervjuude eesmärgiks on saada ülevaadet kassapõhiselt eelarvestamiselt tekkepõhisele 

eelarvestamisele üleminekul toimunud muudatustest. Intervjuus on kasutatud avatud küsimusi, 

sest siis on võimalik vastajal kirjeldada ja oma arvamus hästi välja tuua. Kõik intervjuu 

küsimused on eelnevalt ette valmistatud. Intervjuud on välja toodud lisa 2. 
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Intervjuud viidi läbi ajavahemikul 01. märts – 03. märts 2017.a. Sotsiaalministeeriumi 

(edaspidi SoM) Strateegia- ja eelarve osakonna (edaspidi SEO) 2 finantsnõunikuga ja 

finantsjuhiga. Seoses suure töökoormusega ei saanud eelarvejuhtiga intervjuud teha. 

Intervjueeritavaid teavitati intervjuude salvestamisest ning neile on töö käigus kedagi isiklikult 

välja ei tooda. Intervjueeritavad on välja toodud suvalises järjestuses ning need ei ole 

tuvastatavad. Andmed intervjueeritavate tausta kohta on toodud andmed lisas 3. Kõigil kolmel 

intervjueeritaval on ka eelnevatel ametikohtadel (sh väljaspool Sotsiaalministeeriumit) olnud 

kokkupuude eelarvestamisega. Intervjuude käigus saadud teavet töödeldakse ja analüüsitakse 

ning vastavalt saadud vastustele tehakse järeldused. 

Sarnaselt riigieelarve koostamisele lähtutakse ka Sotsiaalministeeriumi eelarve koostamisel 

mitmetest erinevatest dokumentidest. Iga aasta alguses kinnitatakse ministri käskkirjaga 

„Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava, sh rahastamiskava ja tegevuskava ning 

eelarve projekti koostamise, muutmise ja seire juhend“ (edaspidi eelarve juhend) lähtudes 

rahandusministri määrusest „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve 

projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord“.  

Sotsiaalministeeriumi eelarve eest vastutab minister, seda kinnitasid ka kõik intervjueeritavad. 

IN2 lisas veel: „Peale ministri vastutavad oma tööülesannete/pädevuse piires kantsler, siis 

osakonnajuhataja, eelarvejuht ning lõpuks finantsnõunikud“. Sotsiaalministeeriumis eelarve 

meeskonda kuuluvad kaks finantsnõuniku, eelarvejuht ja finantsjuht. Ära on jaotatud, kes mis 

valdkonna eest vastutab eelarve koostamisel. 

Sotsiaalministeeriumi eelarve tulemusvaldkonnad on järgmised: 

1. Sotsiaalministeerium panustab tulemusvaldkonna perepoliitika – Eesti rahvas on 

kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud – täitmisse. 

2. Sotsiaalministeerium panustab tulemusvaldkonna perepoliitika – Eesti rahvas on 

kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud – täitmisse.  

3. Sotsiaalministeerium panustab tulemusvaldkonna perepoliitika – Eesti rahvas on 

kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud – täitmisse.  

4. Sotsiaalministeerium panustab tulemusvaldkonna perepoliitika – Eesti rahvas on 

kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud – täitmisse. 

(2017 riigieelarve seletuskiri). 
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Sotsiaalministeeriumi eelarve tulud koosnevad peamiselt riigilõivudest, trahvid ja muud 

varalised karistused, tulu majandustegevusest, saadud kodumaised toetused (sh riiklik 

kaasfinantseering), saadud välistoetused (Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalfond, 

Norra ja Euroopa Komisjoni välisprojektid), sotsiaalmaksust ja hasartmängumaksust. 

Sotsiaalministeeriumi kulud koosnevad peamiselt pensionitest, sotsiaaltoetustest ja hüvitistest 

(sh peretoetused, vanemahüvitis), erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks sotsiaaltoetuse 

saajate eest, erinevad toetused. (2017 riigieelarve seletuskiri). Eelarve kontod on toodud tabelis 

2. 

Tabel 2. Eelarve kontode jaotus Sotsiaalministeeriumi eelarves (2017 ja 2016 riigieelarve seadus) 

Eelarve konto nr  Eelarve konto nimetus  

Tulu kontod 
30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 
32 Kaupade ja teenuste müük 
35 Saadud toetused 
38 Muud tulud 
70 Saadud siirded riigiasutustelt 

Kulu kontod 
4 Antud toetused 
5 Tööjõu- ja majanduskulud 
60 Muud tegevuskulud 
71 Antud siirded riigiasutustele 
15 INVESTEERINGUD 
101 FINANTSEERIMISTEHINGUD 
61 MITTE RAHALISED TEHINGUD (alates 

2017.a.) 

 

Eelarve planeerimine algab sellega, et Rahandusministeerium (edaspidi RaM) esitab 

ministeeriumile 4 aasta kululaed. Kululaed on rahandusministri poolt esitatud, ministeeriumi 

valitsemisalale lubatud maksimaalsed kulutuste summad, mille aluseks on riigi 

rahandusprognoos, riigi eelarvestrateegia ja Vabariigi Valitsuse otsused (Ministri käskkiri 23: 

2). Siis antakse kululaed allasutustele. 

IN3 selgitab: „Esimene etapp eelarve koostamisel on riigi eelarvestrateegia koostamine ja 

teine etapp on järgneva aasta eelarve koostamine“. IN1 lisab: „Sotsiaalministeeriumis on 

eelarvestamine ülevalt alla ehk asutused planeerivad vajaduse ise ja meie koondame nende 

vajadused“. IN2 lisab: „Uute tegevuste jaoks küsitakse lisataotlusega vahendeid. 

Finantsnõunikud analüüsivad neid ja kui ikkagi põhjendatud kulu siis esitatakse RaMi 

lisataotlus“. „Lisataotluste prioriteetsed teemad koostvad asekantslerid ja nemad ka 
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vastutavad nende eest“, selgitab IN3. Järgmine etapp on seadusest tulenevate kulude (mitte 

ainult arvestuslike kulude) esialgne prognoos, mida koostavad SEO finantstöötajad. Jaanuari 

alguses  koostatakse SEO finantstöötajate ja asekantslerite poolt prioriteetsed teemad, mida 

tutvustatakse ministritele. IN1 selgitab: „Prioriteetseid teemasid esmalt selgitatakse 

asekantslerite ja SEO finantstöötajate poolt ministritele, kes omakorda peavad kaitsma 

eelarvet ja lisataotlusi RaM-i ees.“ 

Veebruari kuu alguses peaksid allasutused esitama SoM-i baastaotlused ja lisataotlused, 

vastavalt eelarve juhendile. Samuti koostatakse SoM valitsemisala arengukava ja tegevuskava 

eelnõu järgnevaks neljaks aastaks. IN1 lisab: „Aasta alguses koostatakse eelneva aasta 

tegevuskava täitmise aruanne ja selle eest vastutab strateegilise planeerimise juht“. Peale 

ministrite kohtumist peaministriga, sisestavad SEO finantstöötajad 4 aasta rahastamiskava 

riigeelarve infosüsteemi (edaspidi REIS) (Ministri käskkiri 23: lisa 1). IN3 selgitab: „RES ehk 

riigi eelarvestareegia peab olema valmis ja saadetud RaM-i 1. märts aga enne peame veelkord 

tutvustama 4 aasta rahastamiskava ministritele, korrigeerima andmeid REIS-is ja üle vaatama 

sinna juurde kuuluva seletuskirja“. 

Märtsist- maini toimub RaM-is kantsleri ja ministrite läbirääkimised lisataotluste jms osas 

Ministri käskkiri 23: lisa 1). „Vajadusel tehakse RES sisendites muutuseid“, ütleb IN3. 

Vastavalt eelarve juhendile 5 päeva peale RES-i kinnitamist peavad SEO finantstöötajad ette 

valmistama järgmise aasta riigieelarve projekti. IN1 lisab: „Tavaliselt mai lõpus tutvustatakse 

jällegi eelarve projekti ministritele“ ja 01. juuni esitatakse järgneva aasta eelarve taotlus, 

seletuskiri ja tegevuskava eelnõu RaM-i. IN2 selgitab: „Kõige kergem periood ja võimalus ka 

puhata eelarve inimestele on juuli kuu, siis toimuvad kantslerite läbirääkimised“.  

Peale suve, septembris tutvustab RaM majandusprognoosi ning toimub Vabariigi Valitsuse 

esimene riigieelarve arutelu (ministri käskkiri 23: lisa 1). IN1 lisab: „ Siis tehakse kohe ka 

personali ja palgaülevaade“. IN3 selgitab: „Valitsus esitab riigieelarve eelnõu riigikogule 

kinnitamiseks. II ja III lugemise ajal on meil võimalik veel kulusid korrigeerida ja täpsustada. 

Vajadusel saame RaM-ile täiendavaid selgitusi jagada. RaM-i küsimustele vaja kiiresti 

reageerida.“ Ja IN1 ütleb: „Üldjuhul võtetakse järgneva aasta eelarve vastu detsembris“.  

Peale RES-i ja järgneva aasta eelarve koostamist on Sotsiaalministeeriumi eelarvestamise 

protsessis aasta alguses vaja esitada RaM-ile ka ülekantavate vahendite taotlus koos 

selgitustega. „Valitsemisala asutused esitavad oma taotlused SEO finantstöötajale, kes 
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analüüsivad nende põhjendatust“, ütleb IN1. Neli korda aastas on võimalik ka jooksva aasta 

kulude liigendust muuta ja septembrist-novembrini on võimalik muuta ka jooksva aasta 

riigieelarve seadust (Ministri käskkiri 23, lisa 1). 

Sotsiaalministeerium tegeleb sotsiaal-, rahvatervise- ja kõikide inimeste heaolu puudutavate 

teemadega. Sotsiaalministeeriumi eelarve osakaal riigieelarves on kõige suurem, mistõttu 

ministeeriumi eelarve on oluline Eestis. Sotsiaalministeeriumi eelarvestamise protsess on 

korraldatud nii RaM-i poolt ette antud juhendist lähtudes, kui ka loodud on ministeeriumi 

sisene eelarvestamise juhend. Eelarve protsess Sotsiaalministeeriumis kestab terve aasta. 

Allasutused esitavad vastavalt neile ette antud kululagedele oma eelarve vajaduse ning 

Sotsiaalministeerium kontrollib ja koondab eelarve. Eelarve protsess algab eelarve strateegia 

kokkupanekuga ning lõppeb järgneva aasta riigieelarve kinnitamisega. 

 

2.2. Tekkepõhisele eelarvele üleminekul toimunud muutused 
Sotsiaalministeeriumis 

 

Sotsiaalministeerium on kõige suurema eelarvega ministeerium Eestis. 2016 aasta eelarve oli 

kassapõhine ja 2017 aasta eelarve planeeriti juba tekkepõhiselt. Tekkepõhisele 

eelarvestamisele üleminekul toimus nii põhimõttelisi, metoodikaga seotud, kui ka tehnilisi 

muudatusi.  

Sotsiaalministeeriumi 2016 aasta kassapõhine kulude ja investeeringute eelarve kokku oli 3,5 

miljardit. 2017 aasta tekkepõhine kulude ja investeeringute eelarve oli 4 miljardit ja sinna 

tuleks lisada veel mitterahalised kulud 1,5 miljonit. Seega kui vaid summasid vaadata on 

tekkepõhisele eelarvele üleminek eelarvet summa summaarselt suurendanud, sest arvesse on 

võetud ka nõuded ja kohustused. 

Kui vaadata Sotsiaalministeeriumi eelarve kulukontode lõikes eelarve muutust siis, suurenenud 

on:  

1. Eelarve konto  4 toetused - Alates 2017 aastast tulid juurde eelarvesse vastavalt 

kehtima hakanud perehüvitiste seaduse alusel elatisabi maksmise kohustus ja üksi 

elava pensionäri toetus. 2016 kassapõhine eelarve oli 1,3 miljardit ja 2017 aasta 

tekkepõhine eelarve 2,5 miljardit. 
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2. Eelarve konto 5 tööjõu- ja majanduskulud – Konto 5 ei ole oluliselt suurenenud 

tekkepõhisele eelarvele üleminekul. 2016 aasta kassapõhine eelarve oli 177 miljonit 

ja 2017 aasta tekkepõhine eelarve 180 miljonit. 

3. Eelarve konto 60 muud kulud – 2016 aasta kassapõhine eelarve oli summas 998 

miljonit eurot ja 2017 aasta tekkepõhine eelarve on 1,1 miljardit. Kulude kasvu 

põhjuseks on Sotsiaalmaks - Haigekassale (sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa). 

4. Eelarve konto 71 siirded – 2016 aasta kassapõhine eelarve oli summas 15 miljonit 

eurot ja 2017 aasta tekkepõhine eelarve on 16 miljonit eurot. 2017 aasta eelarvesse 

eraldati täiendavalt asenduskoduteenuseks vahendeid. See tähendab, et ka siirdeid 

ei ole oluliselt mõjutanud tekkepõhisele eelarvele üleminek.  

 
Muudatused, mis toimusid tekkepõhisele eelarvele üleminekul Sotsiaalministeeriumis on 

järgmised: 

• Eelarvestamise põhimõte muutuse omaksvõtmine 

IN3 mainis: „Kõige raskem on nendel inimestele tekkepõhise eelarvestamisega harjuda, kes 

on eelarvestamisega kaua kokku puutunud ja seni seda teinud kassapõhiselt“. Selleks, et 

teadlikkust tõsta kõigi asjassepuutuvate osapoolte seas on teavitus-ja koolitustegevustel 

ülemineku kavandamisel ja elluviimisel ülioluline roll. Tekkepõhise eelarve kasutuselevõtust 

on teavitatud meediat kui ka avalikkust, mis peaks lihtsustama nii koostajate kui ka kasutajate 

tekkepõhise põhimõtte omaksvõtmist. Senisest erineva metoodika tundma õppimine ning 

omandamine nõuab ümberõpet või teistsugust personali ja kultuuri muutumist. IN2 ütles: 

„Rahandusministeerium tegi meile koolitusi tekkepõhise eelarvestamise kohta juba paar aastat 

varem“. Mis tegelikult tähendab seda, et tekkepõhise eelarvestamise peale on mõeldud juba 

ammu ja ilmselt vajab tekkepõhine eelarvestamine lihtsalt harjumist. AS 

PriceWaterhouseCoopers-i analüüsidokumendist selgus ka, et kõige kriitilisem edutegur on 

mõtteviisi muutus eelarve koostajate ja kasutajate seas. 

• Amortisatsiooni arvestus 

Erinevalt kassapõhisest eelarvest sisaldab tekkepõhine eelarve ka selliseid kulusid, millega ei 

kaasne raha väljaminekut, näiteks põhivara amortisatsioon. Amortisatsioon kajastatakse eelarves 

eraldi kirjel, lähtudes raamatupidamisest saadud andmetest ja võttes arvesse täiendavaid põhivara 

soetusi, müüke ja maha kandmisi (kui need on teada), mis muudavad prognoositavat eelarveaasta 

amortisatsiooni. Eelarvestatud amortisatsioonikulu on arvestusliku iseloomuga, mitte piirav. 
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Amortisatsioon kajastatakse eelarve kontol 61 eelarve liigiga 60. (Tekkepõhise eelarvestamise 

juhend: 20). IN1 selgitab: „Tekkepõhise eelarvestamisega tuli juurde eelarvesse 

amortisatsiooni rida, mis annab uut infot“.  Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile 

nr 5 on amortisatsioon vara amortiseeritava osa kandmine kulusse vara kasuliku eluea jooksul. 

IN3 lisab: „Tekkepõhise eelarvestamise juures peavad ka eelarvestajad end kurssi viima 

rohkem raamatupidamisega, mida varasemalt pole me pidanud tegema“. Põhivara 

amortisatsioon näitab põhivara arvestuslikku kulumit ja võimaldab hinnata lisaks rahalistele 

kuludele ka põhivara kasutamise kulu. Amortisatsioon on ka indikaatoriks tulevikus põhivara 

taastamiseks vajalike kulude kohta (2017.a. riigieelarve seletuskiri).  

• Nõuete ja kohustuste eelarvestamine 

Tekkepõhise ja kassapõhise eelarvestamise erinevus seisneb nõuete ja kohustuste arvesse 

võtmisel. IN1 ütles: „Tekkepõhist eelarvet koostades oli põhiliseks probleemiks lepingutega 

kaetud kohustuste tuvastamine. Lepingute üle eraldi arvestust varem ei peetud. Teatud 

lepingud kajastame küll raamatupidamises ostumoodulis, aga sinna pole mõistlik kõikki 

lepingud sisse panna ja see oleks ka keeruline“. Nõuete ja kohustuste tuvastamise tegi 

keeruliseks ka uue allasutuse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) loomine. 

Oli vaja üle vaadata, millised lepingud lähevad SoM-i alt neile üle. IN3 lisas: „ Kassapõhise 

eelarve puhul polnud lepingud nii olulised, sest püüti sõlmida vastavalt eelarvele ühe aastaseid 

lepingud ja need ka samal aastal välja maksta“. IN2 selgitas: „Nõuete ja kohustuste üle peame 

nüüd eraldi arvestust pidama lepingute alusel“. Tekkepõhise eelarvestamise juures ei ole 

oluline maksmise aeg vaid kulu tekkimise aeg.  

• Raamatupidamisprogrammi SAP lisab eelarve RaM  

IN1 selgitas: „Tekkepõhisele eelarvele üleminekul on muutunud raamatupidamisprogrammi 

SAP eelarve sisestamine. Kassapõhise eelarve puhul tegime ministri liigenduse, mille esitasime 

RaM-i. Siis RaM lasi eelarve avada. Nüüd avab RaM kinnitatud riigieelarve alusel 

tekkepõhised limiidid SAP-is“. Tekkepõhise eelarvestamise puhul arvestuslikele kuludele 

eelarvet ette ei panda, sest nende kulude üle peetakse eraldi arvestust ning need võivad eelarvet 

ületada. Samas IN1 ütles: „Täitmist oleks lihtsam jälgida, kui ka arvestuslikel kuludel oleks 

eelarve ees“. Eelarve on aga olemas riigieelarves ja ka riigieelarve infosüsteemis (REIS). 

• Raamatupidamine ja eelarve peavad täpselt kokku minema – maksmisel ei saa erinevaid 

kontosid kasutada 
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Kassapõhise eelarvestamise puhul ei läinud alati kokku raamatupidamise konto ja eelarve 

konto ning see polnud ka nii oluline. IN3 selgitab: „Tekkepõhise eelarve puhul on oluline, et 

eelarve oleks planeeritud täpselt sellele eelarve kontole, mis vastab ka raamatupidamises 

olevale kontole. Kassapõhise eelarve puhul saime näiteks maksta eelarve konto 450 pealt ja 

raamatupidamises kajastada kontol 55. Tekkepõhise eelarve puhul seda enam teha ei saa“. 

Tekkepõhise eelarve puhul mängib suurt rolli ka tehingupartneritega tehtud tehingud, sest 

saldod peavad klappima. 

• Toetuste eelarvestamine 

Varjupaiga taotlejatele makstav toetuse planeerimises toimus metodoloogiline muutus 2017 

aasta eelarves, kus eelarve konto 41 Sotsiaaltoetused muudeti kontoks 45 „antud 

sihtotstarbelised toetused“, kuna toetus makstakse välja varjupaiga taotlejatele läbi AS 

Hoolekandeteenused (2017 a riigieelarve seletuskiri: 263). Kassapõhisel eelarvestamisel läks 

toetuse väljamaksmine eelarve täitmisesse siis, kui toetus välja maksti ja raamatupidamises 

kanti kuludesse, kui esitati toetuse kasutamise aruanne. IN2 lisab: „ Palju probleeme oli 

toetuste kajastamisega. Näiteks investeeringu toetused makstakse ette ning kulusse kantakse 

siis kui tuleb aruanne“.  

Välistoetuste puhul peab väga teadma, millal teine pool kulu teeb. Tekkepõhisele eelarvele 

üleminek tõi kaasa näiteks Terviseametil tuludest sõltuvate kulude eelarve vähenemise (2017 

aasta riigieelarve seletuskiri: 272). Eelarve väheneb, sest kulude tekkimise hetk on 

rakendusüksusele aruande esitamise aeg. Välisprojektide puhul tekib kulu siis kui aruanne on 

rakendusüksusele esitatud. 

• Siirded planeeritakse tekkepõhise eelarve korral ikka väljamakse järgi 

Tekkepõhise eelarvesse eelarvestatakse siired kassapõhiselt. IN2 selgitab: „Siirded  konto 71 

on näiteks maavalitsustele antav vahend lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuste jaoks, mis 

kajastatakse hetkel kassapõhiselt. Tekkepõhine kulu tekkib maavalitsusele siis, kui tekib kulu 

nende teenuste andmisel. See tähendab SoM kajastab siirded kuludes, kui toimub maksmine“. 

Siirded võivad olla ka mitterahalised, st riigiasutused annavad üksteisele üle põhivara objekte, 

reorganiseerimise korral ka nõudeid ja kohustusi. Mitterahalisi siirdeid ei pea eelarvestama, 

kui need ei ole ette teada. Mitterahalised siirded kajastatakse eelarve liigiga 60 eelarve kontode 

700010 ja 710010 kaudu. (Tekkepõhise eelarvestamise juhend, 15). 
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• Residentuuri kulud muudeti arvestuslikeks kuludeks 

IN3 selgitab: „Alates 2017 aastast tekkepõhisele eelarvele üleminekuga muudeti 

residentuurikulud arvestuslikeks kuludeks, sest tekkepõhiselt on neid väga raske prognoosida“. 

Kassapõhise eelarve puhul olid residentuurikulud kindlaksmääratud vahendite all. IN3 lisab 

veel: „Arvestuslikuks kuluks oli vaja muuta residentuurikulud, sest ühiku määrad muutuvad 

vastavalt artside kokkulepetele ja neid ei saa nii täpselt prognoosida“. 

• Muutus ravimite kulusse kandmine ja HIV ravimid muudeti arvestuslikuks kuluks 

Vastavalt tekkepõhise eelarvestamise juhendile, bilansis kajastatavate varude puhul (näiteks 

strateegilised varud) eelarvestatakse ja kajastatakse kulu perioodis, mil antud varud kasutusele 

võetakse või maha kantakse (mitte perioodis, mil varud soetatakse). IN3 selgitab: 

„Tekkepõhisele eelarvele üleminekul vaadati veel üle HIV ravimite kulud ning needki otsustati 

muuta arvestuslikeks kuludeks“. 2016 aastal olid HIV ravimid varude soetamise all, nagu 

ülejäänud ravimid. Varude soetamine on eelarves liik 30. IN3 selgitab veel: „Ravimeid ostab 

SoM, aga reaalselt lähevad ravimid Terviseameti lattu. Terviseameti laost antakse ravimeid 

välja. Kassapõhise eelarve puhul SoM ostis ja kandis kohe ka kulusse. Nüüd tehakse nii, et 

kulusse kantakse siis kui laost välja läheb“. 

• Pensionite eelarvestamine 

Pensionite arvestuslik eelarve sisaldab vaid jooksva aasta eest väljateenitud pensionieraldise 

muutust ning ei võta arvesse pensionikohustuse kindlustusmatemaatilist muutust (kuna seda 

riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt ei kajastata kuluna, vaid otse netovara muutusena). 

IN2 selgitab: „Pensionite arvestuse väga suuri muudatusi ei olnud, sest kassapõhise ja 

tekkepõhised summad olid enam vähem samad“. Tulenevalt metoodilisest muudatusest seoses 

eelarvete kajastamisega tekkepõhiselt on eripensionid liikunud vastavate valitsemisalade 

eelarvetesse. 2016 aastal olid eripensionid kõik SoM-i eelarves. (seletuskiri RE 2017.a.).  

• Riigikassa töö muudatus 

Alates 01.01.2017 on eelarve tekkepõhine. Seetõttu ei sisestata enam e-riigikassasse eelarveid 

ega avata ka 0-ridu. Kõik maksed tuleb algatada ilma eelarveklassifikaatorita, vastasel juhul 

makse blokeeritakse. „Eelarveklassifikaatori“ määruse  § 18 lg 1, milles oli sätestatud eelarve 

piirmäära olemasolu kontroll e-riigikassas, tunnistati kehtetuks. Muudatus võeti vastu 
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12.12.2016 ning jõustus 01.01.2017. Juhul kui eelarves tekib tulusid/kulusid teistsuguse 

eelarveklassifikaatoriga, kui seaduses planeeritud, tuleb need read täiendavalt juurde lisada 

ning näidata nende ridade eelarve lõpliku eelarve veerus (sagedamini on nendeks tulud ja 

tuludest sõltuvad kulud, Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahendid jms). 

Ka edaspidi jääb Rahandusministeeriumi riigikassa osakond juhtima riigi igapäevast 

rahavoogu, paigutama vaba raha ning kaasama vajadusel riigile võõrvahendeid. (Üleminek 

tekkepõhisele...2015). 

 

Muutused, mis tõi kaasa kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele eelarvele üleminek, vaid aastaks 

2017: 

• Ülekantavate vahendite üle toomise muudatus 

Selleks, et vältida eelarves kulude kajastamata jätmist kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele 

eelarvele ülemineku hetkel, kehtestatakse piirmäärad kohustustele, mida üksus tohib võtta 

2016. eelarveaastal ostetud kaupade, teenuste ja põhivara suhtes, mille eest tasutakse 2017 või 

hiljem. Piirmäärade ületamisel arvestatakse ületatav summa maha 2016. aastast 2017. aastasse 

üleviidavast eelarvest  ning selle ebapiisavuse korral lisaks 2017. aasta tekkepõhisest eelarvest. 

(Tekkepõhise eelarvestamise juhend: 24). 

Üldpõhimõtte on, et raamatupidamise aastaaruanne lõpetatakse peale auditeerimist hiljemalt 

15. maiks. Kuigi esialgsed aruanded on kättesaadavad veebruari lõpuks, võivad need 

auditeerimise käigus veel muutuda. Seega lõplik eelarve täitmise aruandlus ja ülekantavad 

jäägid selguvad 15. maiks. Samas toetuste ja maksudega seotud ülekantavad jäägid selguvad 

nii nagu seni, kohe aasta algul, kuna nende puhul arvestatakse tegelikku kulutuste tegemise 

limiiti samasugustel põhimõtetel, nagu kassapõhise eelarve korral. (Tekkepõhise 

eelarvestamise juhend: 23). 

 IN1 selgitab: „Ülekandmisel võeti kassapõhised jäägid ja toodi need üle tekkepõhisteks 

jääkideks.“ ja IN2 lisas: „Erinevus on vaid majanduskuludega, mille jäägid otsustatakse 

augustis. Selleks ajaks vaadatakse üle tegelik täitmine, nõuded ja kohustused ning nende 

andmete põhjal otsustatakse, kas on üldse midagi vaja üle tuua eelmisest aastast“. Juhul kui 

2017 aasta eelarvest piisab siis 2016 aasta majanduskulu eelarvet üle ei tooda. 
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Samuti 2017 tekkepõhiselt arvestatud kulud peavad kajastama ka neid teenuseid, mille eest on 

tasutud 2016 või varem, kuid mis leiavad aset 2017. aastal. Analoogiliselt, 2017 tekkepõhiselt 

arvestatud tulud peavad kajastama ka neid riigi poolt osutatavaid teenuseid, mille eest on 

saadud ettemaks 2016 või varem, kuid mis osutatakse 2017. aastal. (Tekkepõhise 

eelarvestamise juhend: 24).  

• Käibemaksu eelarvestamise muutus  

2016. aasta eelarve oli kassapõhine ning sisaldas käibemaksu. 2017. aasta tekkepõhine eelarve 

ei sisalda käibemaksu, sest tekkepõhises arvestuses käibemaksukohustuslane ei kajasta 

omatulu käibemaksu tuluna ja samuti selle arvelt tehtavate kulude osas kuluna (2017 aasta 

riigieelarve seletuskiri: 272). IN1 selgitab: „Tekkepõhisele eelarvele üleminek tõi kaasa 

käibemaksu eristamise, aga seda vaid 2017 aastaks, sest 2018 aastal läheme üle 

tegevuspõhisele eelarvele ja siis tuleb käibemaks juurde lisada“. Sama ütles, ka IN3. IN2 

selgitas: „ Käibemaks on erinevatel teenustel erinev ja mõnel juhul pole käibemaksu üldse sees, 

siis koostöös RaM-iga arvestasime käibemaksuks vähem kui 20%“. Teenuse või kauba ostmisel 

tasutavat käibemaksu kajastatakse eraldi kirjel (eelarve konto 601000, kuid see koondatakse 

koos majanduskuludega eelarve liigile 55). Käibemaksukulu eelarve liik plaanitakse tulevikus 

muuta arvestuslikuks (liigiks 10), kuid 2017. aasta eelarves seda muudatust veel ei tehta. 

(Tekkepõhise eelarvestamise juhend: 17) 

• Kululaed ehk baassummad 2017 aastaks anti RaM-i poolt kassapõhiste alusel 

IN1 selgitab: „Kululagede summad ei muutnud. Võeti kassapõhised kululaed ja öeldi, et need 

on nüüd tekkepõhised“. RaM tegi eelnevalt analüüsi, kui palju erineb tekkepõhine täitmine 

kassapõhisest ja väga suuri erinevusi ei leitud ning kuna eelarvesse juurde vahendeid anda ei 

olnud siis võetigi kululagedeks samad summad, mis olid kassapõhisel eelarvestamisel. 

Tekkepõhisele eelarvele üleminekul on toimunud kahte tüüpi muudatusi. Muudatused, mis 

eristavad tekkepõhist eelarvestamist kassapõhisest eelarvestamisest ja muudatused, mis leiavad 

aset vaid ülemineku aastal. Tekkepõhiselt ja kassapõhisele eelarvestamisele üleminek tõi 

põhiliselt kaasa eelarvestamise põhimõtete muutuse, amortisatsiooni eelarvestamise, nõuete ja 

kohustuste jälgimise, raamatupidamise ja eelarve ühtsuse ja kulude põhjalikuma analüüsi, et 

eelarves saaks kulu kajastatud õige eelarve liigiga. 2017 aasta on tekkepõhisele eelarvele 

ülemineku aasta ja sellega seoses on peamised muudatused just 2016 aasta jääkide üle 

toomisega ja käibemaksu eraldi arvestamisega. 
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2.2. Sotsiaalministeeriumi tekkepõhisele eelarvele ülemineku muutuste 
võrdlus teiste riikide kogemustega 
 

 

Tekkepõhise eelarvestamise väheses rakendatavuses avaldub selle liigses keerukuses ning 

poliitikute soovimatuses muuta seniseid harjumusi kassapõhises mõtlemises. Kuna valdav osa 

riikidest kasutab tänaseni kassapõhist eelarvet, väheneb võrreldavus teiste riikidega veelgi. 

OECD uuringust tuleb välja, et  2013. aastaks oli täielikult kasutusele võtnud tekkepõhist 

eelarvet vaid kolm riiki: Uus-Meremaa, Austraalia ja Suurbritannia (Bouckaert 2005, 

Üleminek tekkepõhisele...2015, Riik läheb üle...). Mõningate erisustega on tekkepõhise 

eelarvestamise omaks võtnud ka Austria, Šveits, Island, Taani, Belgia ja Tšiili Üleminek 

tekkepõhisele... 2015).  

Uus- Meremaal on tekkepõhise eelarve kasutusele võtuga muutunud eelarve suuna määramine, 

st prioriteedid määravad poliitikud, kuid sisulise ja detailse eelarve koostavad ametnikud. 

Eelarve elluviimise eest on suurem vastutus ministeeriumite kantsleritel. (Martí 2013, 

Üleminek tekkepõhisele...2015). Uus-Meremaa tekkepõhisele eelarvele üleminekut on uuritud 

ja on jõutud järeldusele, et tekkepõhine eelarve muutis avaliku sektori finantstegevuse 

avalikkusele arusaadavamaks. Samuti võimaldab võrrelda ja mõõta asutuste ja teenuste 

efektiivsust ning otsustusprotsess muutus terviklikumaks ja vaatenurk pikaajalisemaks. Samuti 

on rohkem pingutatud informatsiooni kogumisega ning parem info parandab otsuste kvaliteeti 

ja läbipaistvust. Ühtne standard ja parem informatsioon on muutnud eelarve ja otsused 

selgemaks. Eelarve detailsuse tase kasvas ja otsused, mis varem ei kuulunud eelarve koosseisu, 

langetatakse nüüd eelarve koostamise käigus. See vähendas ebaselgust ja võimaldas arvestada 

kulusid täpsemalt. Kõige olulisem on asjaolu, et otsuste mõju avaldus ka tulevastes eelarvetes. 

(Barnes 2003, Üleminek tekkepõhisele...2015, Pereira Monteiro, Corrêa Gomes 2013). 

Sarnaselt Uus-Meremaale mõisteti ka Austraalias, et tekkepõhine eelarve on oluline mõtteviisi 

muutus. Austraalias, kui mindi üle tekkepõhisele eelarvele pandi rõhk finantskäitumise 

hindamisele ja tulemuste mõõtmisele. Sooviti saavutada suuremat efektiivsust ja avalike 

teenuste pakkumist lihtsustada. Austraalias on seotud eelarve väljundid saavutatud 

tulemustega, st vaadatakse, kas tegevused, mida tehakse, viivad soovitud muutuseni. (Carlin 
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2003). Eelarve detailsuse tase kasvas ja otsused, mis varem ei kuulunud eelarve koosseisu, 

langetati nüüd eelarve koostamise käigus. (Bouckaert 2005).  

Austraalia tekkepõhisele eelarvele üleminekust võib näitena välja tuua muutustena, et asutused 

hakkasid arvesse võtma varade amortisatsiooni, mille tulemusel pöörati suuremat tähelepanu 

varade väärtuse hindamisele ja plaanitavade kulutuste hinnastamisele. Informatsiooni kvaliteet 

paranes ja selle kaudu on võimalik võrrelda kui palju erinevad asutused maksavad sarnase 

teenuse või asja eest. See võimaldab tuvastada erinevusi ja liigselt kulutavad asutused saavad 

võimaluse oma tegevusi ja otsuseid parandada. Kontroll raha kasutamise üle Austraalias 

paranes, vähem jälgitakse kassaseisu ja rohkem pööratakse tähelepanu, millist kasu mingi 

tegevuse rahastamine toob. (Bouckaert 2005, Martí 2013). 

Austria tekkepõhisele eelarvestamisele üleminek ei olnud täielik. See tähendab, et nende 

eelarve koosneb kolmest komponendist: tekkepõhine osa, mis on majandustegevuse põhjal, 

kassapõhine osa, mis on rahavoogude põhjal ja kolmandaks bilansiaruanne. Austria 

tekkepõhisele eelarvele ülemineku eesmärgiks oli parandada eelarve distsipliini ja 

planeerimist. Sooviti siduda eelarve ja saavutatavad tulemused ühtseks dokumendiks. (Blöndal 

2004, Üleminek tekkepõhisele...2015).  Austria tekkepõhisele eelarvele üleminekust võib välja 

tuua, et neil on paranenud eelarve läbipaistvus, eelarvet on hakatud planeerima mõeldes 

rohkem tulevikule ning on kasvanud teadlikkus raamatupidamise osas. Seega tekkepõhist 

eelarvet koostades pidid asutused juba mõtlema, millist mõju nad tegevusega tahavad 

saavutada ehk siis milline peab olema tulemus ja kuidas seda mõõta. (Blöndal, Bergvall 2007). 

Selleks, et tekkepõhisele eelarvele üle minna ja, et see reform oleks püsiv ja õnnestuks, prooviti 

kaasata võimalikult palju osapooli. Lisaks ministeeriumitele, kaasati ka audiitorkogu, 

informeeriti ametnikke. (Üleminek tekkepõhisele...2015).  

Austraalia kui ka Uus- Meremaa tekkepõhisele eelarvele üleminekut on uuritud palju ja sellega 

seoses on leitud, et edukaks tekkepõhise eelarve rakendamiseks peavad olema ühtseks 

tervikuks seotud nii finants-, strateegilise juhtimise-ja haldustsükkel. Vastasel korral jääb 

tekkepõhine eelarvestamine eraldiseisvaks tegevuseks ja seda ei võeta kasutusse ning soovitud 

kasud ei avaldu. (Blöndal, Bergvall 2007, Bouckaert 2005).  

Martí (2013) toob oma uuringus välja, et Inglismaa, Austraalia ja Uus-Meremaa on muutnud 

eelarve struktuure nii, et keskendutakse tulemustele ja väljunditele, et alustada tekkepõhise 

eelarvestamisega. Uuringus tuli ka välja, et tekkepõhine eelarvestamine ja tulemuspõhine 
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eelarvestamine täiendavad üksteist. Tekkepõhise eelarve korral saab eelarve täitmisest 

objektiivsema ülevaate, kuna tulude ja kulude suurus ei sõltu tulude laekumisest ja kulude 

väljamaksete tegemise ajast. Tekkepõhine eelarvestamine annab vajalikud andmed, et võrrelda 

hindu teiste avaliku sektori ja erasektori teenuste pakkujate vahel. Tekkepõhine eelarvestamine 

on laiahaardeline ja võimaldab dünaamiliselt jälgida finantstulemusi ja finantsseisundi 

kujunemist. 

Peamiselt avalduvad kasud kvalitatiivsel tasandil (tunnetatav rahulolu) ning on mujal leidnud 

kinnitust järgmiste võitudega: 

1. Põhjalikum informatsioon juhtimisotsuste langetamiseks, suurenenud vastutus. 

2. Terviklikum finantsjuhtimine, parem võrreldavus. 

3. Ülevaatlikum (ülevaade varadest ja kohustustest, mitterahalistest tehingutest). 

(Üleminek tekkepõhisele..., 2015) 

Jagalla jt (2011) toovad oma artiklis välja tekkepõhise eelarvestamise kasudena suurenenud 

täitmise ja teadmisdistsipliini ja annab asjakohast ülevaadet investoritele. 

Analüüsides Sotsiaalministeeriumi kassapõhiselt eelarvestamiselt üleminekut tekkepõhisele 

eelarvele ja võrreldes neid teiste riikide kogemustega, võib välja tuua neli peamist järeldust: 

• Aruannete võrreldavus 

Kõikide riikide puhul, kes on üle läinud tekkepõhisele eelarvele on ühel meelel, et tekkepõhine 

eelarve sobitud paremini kokku tekkepõhise raamatupidamisarvestusega, mistõttu tekib 

võimalus täiendavaks analüüsiks: eelarvelise ja tegeliku bilansi võrdlusel ning eelarvelise ja 

tegeliku tulemiaruande ja selle komponentide (tulu, kulu) võrdlusel. IN3 selgitab: 

„Tekkepõhise eelarve puhul ei jaotata SAP-is kulusid lahti, täitmise jälgimise jaoks ei pea me 

eraldi exceli tabeleid pidama. Täitmise saab kohe programmist“. Samas IN2 ütleb: „ Kuna 

SAPis täitmine jookseb vastavalt riigieelarve seadusele, siis on raskem avastada vigu, kui mõni 

kulu valest kohast makstud“. IN2 lisab: „Sotsiaalministeerium peab esitama ka pensionite jm 

kohta statistikaaruandeid ja need on tekkepõhised, mistõttu nüüd on nende esitamine lihtsam“. 

Kui eelarve ja teised finantsaruanded koostatakse ühtseid arvestuspõhimõtteid kasutades, on 

neis esitatud finantsandmed omavahel võrreldavad ja kasutatavad eesmärkide täitmise 

mõõtmiseks nii strateegilises kui ka operatiivses ajaskaalas. (Van der Hoek 2005). IN1 selgitab: 

„Tekkepõhisele eelarvele ülemineku kasu on „käega katsutav“, see tähendab eelarve ja kulud 

on ühe ja sama arvestusega. Raamatupidamine on pikka aega olnud ju tekkepõhine“. Eelarvete 
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ja aruannete võrreldavus võimaldab paremini analüüsida eelarveliste otsuste tegelikke tagajärgi 

finantsaruannete põhjal. Samuti suureneb distsipliin arvestuspõhimõtete ühtlustamise 

tulemusel. Erasektor kasutab tekkepõhist arvestust nii oma finantsaruannetes kui eelarvetes. 

Tekkepõhise eelarvestamise kasutuselevõtt võimaldab võrrelda avaliku sektori efektiivsust ka 

erasektoriga. (Üleminek tekkepõhisele...2015). 

• Vaja rohkem analüüsida nõudeid ja kohustusi 

Saksamaa kogemusest on võib öelda, et tekkepõhine eelarvestamine aitab välja tuua paremini 

kõiki kulusid, mis ühe või teise tegevusega seotud on ja selletõttu on parem ülevaade 

kontrollist, juhtimisest ja ressursi olemasolust (Jagalla jt, 2011). IN2 ütleb: „Tekkepõhise 

eelarvestamise puhul on rohkem vaja mõelda rahade kasutamisele ja tegevuste planeerimisele. 

Samuti ei tohi liiga suuri ettemakseid aasta lõppu jätta“. IN1 selgitab: „Nüüd on vaja rohkem 

lepingute üle arvestust pidada“. Tekkepõhine arvestuspõhimõte võimaldab kajastada eelarves 

ka taolisi pikaajalisi varasid ja kohustusi, mille mõju avaldub alles järgnevatel perioodidel (nt 

enam kui 4 aasta jooksul). Seega tekkepõhine arvestuspõhimõte pakub paremaid võimalusi 

riigieelarve strateegiast (koostatakse neljaks aastaks) kaugemale vaadata.( Bouckaert 2005). 

• Ülevaade mitterahalistest kohustustest 

Austraalias tekkepõhise eelarvestamise kasutamisega hakati suuremat tähelepanu pöörama 

varade väärtuse hindamisele, amortisatsiooni kontrollimisele ning tehtavate kulutuse 

hinnastamisele, mida kassapõhise eelarve puhul ei järgitud. (How the AASB..., 2012). IN1 

selgitab: „Ülevaade mitterahalistest kohustustest on vajalik juhtimiseks ja uute varade 

soetamiseks“. IN2 lisab: „Varasemalt pole eelarvestamise juures vaja olnud amortisatsiooni 

jälgida, nüüd peab ka sellega arvestama“. Arvestuslike ning mitterahaliste tehingute 

kajastamine põhivarade amortiseerimise näitel võimalda võrrelda erinevate ministeeriumite 

ning valitsusasutuste ressursikasutust ja nende ülalpidamiseks kuluvaid vahendeid. 

Kassapõhine eelarve sellist informatsiooni ei paku. (Martí 2013, Pereira Monteiro, Corrêa 

Gomes 2013).  

• Võimalik üle minna tegevuspõhisele eelarvestamisele 

Need riigid, kes on üle läinud tekkepõhisele eelarvele omavad ühiseid eesmärke nagu näiteks 

laiendada ja parandada teavet ressursside jaotusest, lihtsustada raha ja vara juhtimist, parandada 

finantsjuhtimist ja parandada tulemuslikku juhtimist. (Van der Hoek, 2005). Riigid nagu 
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näiteks Austraalia on võtnud tekkepõhise eelarvestamise kasutusele selleks, et saada ülevaadet 

tegevustest ja nende tulemustest, mitte sisenditest ja protsessidest nagu kassapõhise 

eelarvestamise puhul kasutatakse. (Carlin 2003). Tekkepõhine eelarve on eelduseks 

tegevuspõhise eelarve rakendamisel. Tegevuspõhine arvestus keskendub erinevates 

tulemusvaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalikule kulutuste 

optimeerimisele. Tegevuspõhine arvestus võimaldab hinnata erinevate poliitiliste otsuste mõju 

ja hinda. Samuti võimaldab see hinnata maksumaksja vahendite kasutamise tõhusust. Mõju 

hindamine toimub selle alusel, milline oli mingi poliitika või otsuse mõju avaliku sektori 

üksuse tulemuslikkusele, mitte selle alusel, kas ja kui palju liigutati raha (Üleminek 

tekkepõhisele...2015). IN1 selgitab: „2018 aastal on plaanis Sotsiaalministeeriumil üle minna 

tegevuspõhisele eelarvestamisele, mis nõuab tekkepõhise eelarvestamise olemasolu. Seega 

puhast tekkepõhist eelarvestamist saame kasutada vaid ühe aasta“. IN3 lisab: 

„Sotsiaalministeeriumi allasutustest kasutas Tervise Arengu Instituut oma majas sees 

tekkepõhist kulumudelit, mis tuleb neile kasuks tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminekul“. 

Võrreldes teiste riikide kogemusi ja Sotsiaalministeeriumis toimunud muudatusi tekkepõhisele 

eelarvestamisele üleminekul on muudatused olnud positiivsed. Tekkepõhise eelarvestamise 

kasutuselevõtt on toonud muudatusi eelarvestajate töös ja arvestuse põhimõtetes. Muudatused 

on olnud positiivsed. Peamised kasud on eelarve ja raamatupidamise aruannete võrreldavuses, 

rohkem peab tähelepanu pöörama kohustustele (sh ka mitterahalistele) ja tekkepõhiselt 

eelarvestamiselt on võimalik üle minna tegevuspõhisele eelarvestamisele. Teiste riikide 

positiivsed kui ka negatiivsed kogemused on aidanud Eestil üle minna tekkepõhisele eelarvele 

võimalikult lihtsalt.  
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KOKKUVÕTE 

 

Arengud avaliku sektori eelarvestamises on mitmeid valitsusi suunanud tekkepõhist 

eelarvestamist rakendama. Oluline on sealjuures tagada avalik aruandekohustus ehk läbipaistvus 

ning poliitiline kontroll või mõju. Eelarvestamine seob eesmärgid ja tegevused 

finantsressurssidega, samuti seob planeerimise kontrolli ja aruandluse. Tekkepõhise eelarve 

alusel on võimalik järgida ressursside kasutamist ja tulemuslikkust. Tekkepõhist eelarvestamist 

avalikus sektoris kasutavad vähesed.  

Töö aktuaalsus seisnes selles, et Eesti riik läks 2017. aastal üle tekkepõhisele eelarvele. 

Tekkepõhise eelarve alusel on võimalik järgida ressursside kasutamist ja tulemuslikkust, mis 

omakorda annab riigile kui ka kodanikele põhjalikuma ülevaate rahalisest vahenditest ja nende 

kasutamisest.  

Töö uudsus põhines selles, et kassapõhiselt tekkepõhisele eelarvestamisele üleminekut 

vaadeldi Sotsiaalministeeriumi näitel. Samuti võrreldi tekkepõhist eelarvestamist kassapõhise 

eelarvestamisega. Kuna Eesti võttis üle tekkepõhise riigieelarve 2017 aastast, siis pole 

ülemineku kohta jõutud suuremaid uuringuid teha. 

Uurimistöö probleem oli, et mis muutuseid Sotsiaalministeeriumi eelarvestamises on kaasa 

toonud tekkepõhisele eelarvele üleminek ja kas tekkepõhisele eelarvele üleminek on toonud 

kasu?  

Töö eesmärk oli uurida kassapõhise ja tekkepõhise eelarvestamise erinevusi 

Sotsiaalministeeriumis.  

Selleks, et töö eesmärki saavutada oli püstitatud esimene uurimisülesanne anda ülevaade riigi 

eelarve sisust ja koostamise protsessist. Riigieelarve koostamise protsess algab iga aasta 

jaanuaris järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia koostamisest ja lõppeb detsembris 

järgmise aasta riigieelarve seaduse heakskiitmisega. Sinna vahele jääb eelarve eelnõude üle 

vaatamine, majandusprognooside tegemine ja eelarve korrigeerimine.  
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Teine uurimisülesanne oli analüüsida eelarvestamise meetodeid. Eelarvestamise meetodeid on 

erinevaid, peamised nendest on nullbaasiline, traditsiooniline, kulupõhine, projektipõhine, 

tulemuspõhine, tegevuspõhine, kassapõhine ja tekkepõhine eelarvestamine. Avalikus sektoris 

kõige traditsioonilisem eelarvestamise viis on kassapõhine eelarvestamine. Tekkepõhist 

eelarvestamist kasutavad Inglismaa, Uus-Meremaa, Austria, Šveits ja Austraalia. 2017. aastast 

kuulub ka Eesti nende riikide hulka. 

Kolmas uurimisülesanne oli selgitada tekkepõhise eelarvestamise erisused. Tekkepõhine 

eelarvestamine avab tuleviku tehingute majandusliku sisu ja mõjusid, et saada objektiivsem 

ülevaade ressursside plaanitavast kasutamisest ja võimaldab seega nende efektiivsemat 

juhtimist ning põhjendatud otsuste langetamist tuginedes mineviku kogemustele. Kassapõhise 

eelarvestamise kontseptsioon, mille kohaselt kõik tulud, kulud ja investeeringud arvestatakse 

selles perioodis, milles planeeritakse nende eest raha laekumine või tasumine. Eelarvete 

koostamine ja juhtimine toimub laekumiste ja väljamaksete baasil. Tekkepõhiste tulude ja 

kulude eelarvestamisel on oluline jälgida tekkepõhisuse printsiipi. Kulude puhul, mis toimuvad 

regulaarselt, ei erine tekkepõhiselt eelarvestatavad summad üldjuhul oluliselt kassapõhiselt 

eelarvestatavatest summadest. Eelarve tulud on eelarveperioodi tekkepõhised tulud, mida on 

võimalik kasutada eelarveperioodi kulutuste katteks. 

Neljas uurimisülesanne oli anda ülevaade Sotsiaalministeeriumit ja eelarvestamise protsessist. 

Selleks kasutas autor võimalust läbi viia intervjuu Sotsiaalministeeriumi eelarve koostamisel 

osalevate ametnikega. Samuti võeti aluseks eelarve koostamise juhend. Sotsiaalministeeriumi 

eelarvestamise protsess on suures sõltuvuses Rahandusministeeriumi poolt ette antud 

tähtaegadest. Vastavalt nende poolt antud juhenditele tuleb korraldada eelarvestamine ka 

Sotsiaalministeeriumis. Eelarve protsess Sotsiaalministeeriumis kestab terve aasta. Jaanuaris 

alustatakse järgnevate aastate eelarvete koostamist ja lõpetatakse detsembris järgneva aasta 

eelarve vastu võtmisega Riigikogus. 

Viies uurimisülesanne oli analüüsida tekkepõhisele eelarvele üleminekul toimunud muutusid 

Sotsiaalministeeriumis. 2016 aastal oli eelarve kassapõhine ja 2017 aasta planeeriti eelarve 

juba tekkepõhiselt. Sotsiaalministeeriumi ametnikega tehtud intervjuust ja eelarvete 

võrdlemisel selgusid erinevused. Tekkepõhisele eelarvestamisele üleminekul toimus nii 

põhimõttelisi, metoodikaga seotud, kui ka tehnilisi muudatusi. Muudatused, mis aset leidsid 

seoses tekkepõhisele eelarvele üleminekuga olid järgmised: 1) arvestuspõhimõtte muutus, 2) 
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amortisatsiooni kajastamine, 3) nõuete ja kohustuste arvestamine, 4) kulude liigi muutumine, 

5) käibemaksu eristamine, 6) tehnilised muudatused, mis puudutavad vaid ülemineku aastat. 

Kuues uurimisülesanne oli võrrelda Sotsiaalministeeriumi tekkepõhisele eelarvele ülemineku 

muutuseid teiste riikide kogemustega. Tekkepõhisele eelarvele üleminek toob ja on juba 

toonud pigem kasu kui kahju. Seda on näidanud nii teiste riikide kogemused, kui ka intervjuud 

Sotsiaalministeeriumi ametnikega. Peamised kasud, mis on välja toodud 

Sotsiaalministeeriumis ja ka teiste riikide kogemustest on 1) aruannete võrreldavus, 2) vaja 

omada teavet kohustustest ja nõuetest, 3) ülevaade mitterahalistest kuludest, 4) võimalik üle 

minna tegevuspõhisele eelarvestamisele. 

Edaspidi vajab täiendavat uurimist, kuidas plaanib Sotsiaalministeerium minna üle 

tegevuspõhisele eelarvestamisele. Samuti vajaks analüüsimist Haridus- ja 

Teadusministeeriumi tegevuspõhine eelarve. Analüüsi põhjal selguks vead, millest saaks 

õppida ka teised ministeeriumid. 
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DIFFERENCES BETWEEN CASH AND ACCRUAL 
BUDGETING IN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS 

SUMMARY 
 

Developments in public sector budgeting have led many governments to adopt accrual 

budgeting. However, when adopting accrual budgeting, it is important to ensure public 

reporting or transparency and political control or influence. Budgeting links objectives and 

activities with financial resources as well as planning control and reporting. An accrual budget 

enables monitoring how resources are used and how effectively they are used. Very few use 

accrual budgeting in public sector.  

The importance of this work lies in that that the Republic of Estonia transitioned to accrual 

budgeting in 2017. Accrual budgeting enables monitoring how resources are used and 

effectiveness of their use, providing the state and citizens a much better overview of financial 

resources and their use.  

The novelty of this work is that the transition from cash to accrual budgeting was observed on 

the example of the Ministry of Social Affairs. Further, accrual budgeting was compared to cash 

budgeting. As Estonia began applying accrual budgeting in 2017, this transition has not yet 

been extensively researched. 

The topic of this research paper was the changes in the budgeting process in the Ministry of 

Social Affairs brought about during the transition to accrual budgeting and whether using 

accrual budgeting has been beneficial.  

The objective of this paper was to study the differences between cash and accrual budgeting in 

the Ministry of Social Affairs.  

In order to achieve the objective of this research, the first research task was to give an overview 

of the content of state budget and the budgeting process.  Drafting of state budget begins every 

January with preparing the budgeting strategy for four years and ends in December with 

passing of the State Budget Act. The process involves reviewing of draft budgets, preparing 

economic prognoses and adjusting the budget.  
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The second research task was to analyse budgeting methods. There are different budgeting 

methods, of which most popular are zero-based, traditional, cost-based, project-based, 

performance-based, activity-based, cash-based and accrual-based budgeting. In public sector, 

the most traditional budgeting method is cash-based budgeting. Accrual budgeting is used in 

Great Britain, New Zealand, Austria, Switzerland and Australia. From 2017, Estonia belongs 

among the countries that use accrual budgeting. 

The third research task was to identify the specifics of accrual budgeting. Accrual budgeting 

exposes the economic content and influences of future transactions to provide a more objective 

overview about the planned resource use, thereby enabling more efficient management of 

resources and reasoned decision-making based on previous experience. The concept of cash 

budgeting means that all revenues, expenses and investments are recognised in the period the 

receipt of cash or payment has been planned. Drafting and managing of budgets is performed 

based on receipts and payments. When budgeting accrual-based revenues and expenses, it is 

important to comply with the accrual principle. In case of regular expenses, amounts budgeted 

on accrual basis do not usually differ from the amounts budgeted on cash basis. Budget 

revenues are accrual-based revenues earned in the budget period that can be used to cover the 

expenditure in the budget period. 

The fourth research task was to give an overview of the Ministry of Social Affairs and their 

budgeting process. To that end, the author used an opportunity to do an interview with the 

officials that participate in the budgeting process of the Ministry of Social Affairs. Another 

source was the budgeting guidelines. The budgeting process in the Ministry of Social Affairs 

is largely dependent on the terms set by the Ministry of Financial Affairs. The budgeting 

process in the Ministry of Social Affairs must be organised in compliance with these guidelines. 

The budgeting process in the Ministry of Social Affairs takes a whole year. The drafting of 

budgets for the following years begins in January and the process is completed in December 

with passing of the next year’s budget by the Riigikogu (Estonian Parliament). 

The fifth research task was to analyse the changes that occurred during the transition to accrual 

budgeting in the Ministry of Social Affairs. The budget for 2016 was prepared using the cash-

based method and accrual budgeting principles were used to draft the budget for 2017. The 

differences between the two methods were identified during the interview held with the 

officials of the Ministry of Social Affairs and by comparing the budgets. The transition to 

accrual budgeting brought about principal, methodological and technical changes. The changes 
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due to the transition to accrual budgeting were following: 1) changed accounting principle, 2) 

depreciation recognition, 3) accounts payable and accounts receivable recognition, 4) changed 

type of expenses, 5) distinguishing value added tax, 6) technical changes that occur only in the 

year of transition. 

The sixth research task was to compare the changes in the Ministry of Social Affairs cause by 

the transition to accrual budgeting with those experienced in other countries. The transition to 

accrual budgeting will bring about and has already brought about more benefits than it causes 

harm. This has been shown by the experience of other countries as well as the interview with 

the officials of the Ministry of Social Affairs. The main benefits that the Ministry of Social 

Affairs and other countries have experienced are 1) the comparability of reports, 2) the need to 

have information about accounts payable and accounts receivable, 3) an overview of non-cash 

expenditure, and 4) the option to transition to activity-based budgeting. 

Further research should address the topic of how the Ministry of Social Affairs intends to 

transition to activity-based budgeting. An analysis of the activity-based budget of the Ministry 

of Education and Research is necessary. This analysis would help identify the errors that other 

ministries could avoid when implementing activity-based budgeting. 
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Lisa 1. Sotsiaalministeeriumi struktuur (Ministeeriumi tutvustus...) 
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Lisa 2. Intervjuud Sotsiaalministeeriumi ametnikega 
 

Intervjuu IN1-ga  

 

1. Palun kirjeldage eelarvestamise protsessi Sotsiaalministeeriumis. 
 
Kehtestatud on RAMi poolt etteantud kululaed ja nendest üle minna ei saa. Kui on 
juurde vaja siis on vaja lisataotlus. See on üld põhimõtte. Sotsiaalministeeriumis on 
eelarvestamine ülevalt alla ehk asutused planeerivad vajaduse ise ja meie koondame 
nende vajadused. Kui eelarve on koondatud selekteeritakse need teemadeks. 
Prioriteetseid teemasid esmalt selgitatakse asekantslerite ja SEO finantstöötajate 
poolt ministritele, kes omakorda peavad kaitsma eelarvet ja lisataotlusi RaM-i ees. 
Tavaliselt mai lõpus tutvustatakse jällegi eelarve projekti ministritele. Kui summad on 
teada on eelarvestamise protsess päris pikk. Kevadel pannakse paika RES ja järgmise 
aasta eelarve ning augustis alustatakse uuesti läbirääkimisi järgmise aasta eelarve 
teemadel. Üldjuhul võtetakse järgneva aasta eelarve vastu detsembris.  
Aasta alguses koostatakse eelneva aasta tegevuskava täitmise aruanne ja selle eest 
vastutab strateegilise planeerimise juht. 
 

2. Kas see peab paika ka juhendis väljatoodule või on ka erinevusi?  
 
Üldjoontes kehtib ja üldised protsessid on kirjas. Millal, kuidas midagi esitama peab. 
Vormid on ka kirjeldatud. Eelarve muudatuste tegemine on ka kirjeldatud. Ei ole 
kirjeldatud võibolla väga detailselt eelarve muudatuste tegemist. Valitsemisala 
asutused esitavad oma taotlused SEO finantstöötajale, kes analüüsivad nende 
põhjendatust. 
 

3. Kes vastutav eelarve eest Sotsiaalministeeriumis?  
 
Asutuse juht ehk minister. Eelarve juht on ametnik, kes korraldab protsessi. 
 

4. Kuidas on muutunud eelarvestamine kassapõhiselt eelarvestamiselt tekkepõhisele 
eelarvestamisele üleminekul?  
 
Kuidas on muutunud...Üleminek ei toonud kaasa suuri muutuseid protsessides. 
Muudatus on arvestuspõhimõtetes nagu km esitamine, amortisatsioon, kohustuse 
nõuete laualetoomine ja arvesse võtmine. Nüüd on vaja rohkem lepingute üle 
arvestust pidada.  
 

5. Milliste kulude eelarvestamine on muutunud (oluliselt) tekkepõhisele 
eelarvestamisele üleminekul?  
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Eelarvestamisel tuli arvesse võtta investeeringuid, toetuste puhul tuli võtta arvesse 
toetuse andmise erisusi. Kululagede summad ei muutnud. Võeti kassapõhised 
kululaed ja öeldi, et need on nüüd tekkepõhised. Baassummad jäid samaks. Väike 
reserv jäeti ettemaksude jaoks. Tekkepõhisele eelarvele üleminek tõi kaasa 
käibemaksu eristamise, aga seda vaid 2017 aastaks, sest 2018 aastal läheme üle 
tegevuspõhisele eelarvele ja siis tuleb käibemaks juurde lisada. Siis tekkepõhise 
eelarvestamisega tuli juurde eelarvesse amortisatsiooni rida, mis annab uut infot. 
Ülevaade mitterahalistest kohustustest on vajalik juhtimiseks ja uute varade 
soetamiseks. 
 

6. Kuidas eelarve jääkide üle toomisega oli?  
 
Samamoodi nagu kassalised jäägid, arvestati 3% reegliga või 100%investeeringud ja 
toetused. Osa otsustatakse augustis. Majanduskulu katet pole veel kätte me saanud, 
see otsustatakse augustis, sest siis vaadatakse üle kas üldse seda vaja on. Siis tehakse 
kohe ka personali ja palgaülevaade. Ja see oli vaid sel aastal ülemineku aastal...sest 
järgmine aasta on juba tegevuspõhine eelarve. 2018 aastal on plaanis 
Sotsiaalministeeriumil üle minna tegevuspõhisele eelarvestamisele, mis nõuab 
tekkepõhise eelarvestamise olemasolu. Seega puhast tekkepõhist eelarvestamist saame 
kasutada vaid ühe aasta.  St me ei saa mõjusid tegelikult praegu veel hinnata. 
 

7. Millised probleeme tekkis tekkepõhisele eelarvele üleminekul? Kuidas neid 
probleeme lahendati?  
 
Meil on probleem lepingute kohustuste tuvastamisega, sest meil ei ole lepingute 
süsteemi. Me peame ise arvestust excelis pidama iga lepingu kohta, sest DELTA-st 
seda välja võtta ei saa. DELTA on meil dokumendihaldussüsteem. Üldiselt varem olid 
lepingud ühe aastased ja maksti samal aastal ka välja aga nüüd ...pole head 
lahendust. Tekkepõhist eelarvet koostades oli põhiliseks probleemiks lepingutega 
kaetud kohustuste tuvastamine. Lepingute üle eraldi arvestust varem ei peetud. Teatud 
lepingud kajastame küll raamatupidamises ostumoodulis, aga sinna pole mõistlik 
kõikki lepingud sisse panna ja see oleks ka keeruline. 

Siis on tekkepõhisele eelarvele üleminekul on muutunud raamatupidamisprogrammi 
SAP eelarve sisestamine. Kassapõhise eelarve puhul tegime ministri liigenduse, mille 
esitasime RaM-i. Siis RaM lasi eelarve avada. Nüüd avab RaM kinnitatud riigieelarve 
alusel tekkepõhised limiidid SAP-is“....arvestuslikele kuludele eelarvet sel aastal ette 
ei pandud, kuigi REIS-is on meil ju summa planeeritud. Aga täitmist oleks lihtsam 
jälgida, kui ka arvestuslikel kuludel oleks eelarve ees. 

Kas rahandus jälgib arvestuslike kulude täitmist? 
 
...jah me esitame RAMi ühe suure Exceli tabeli, sinna tuleb SKA-st info ja meie 
täidame. 
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8. Millised on Teie arvates tekkepõhisele eelarvestamisele ülemineku kasud?  

 
Tekkepõhisele eelarvele ülemineku kasu on „käega katsutav“, see tähendab eelarve ja 
kulud on ühe ja sama arvestusega. Raamatupidamine on pikka aega olnud ju 
tekkepõhine. Eelarve ja raamatupidamine on ühes formaadis. Raamatupidamine on 
juba kaua olnud tekkepõhine. Nüüd on need ühes võtmes. Tekkepõhine on reaalsem 
aga need kes on harjunud kassapõhisega neil on raske üleminekuga harjuda. Neil on 
segadust rohkem.  Eelarve täitmist on lihtsam jälgida nüüd. 
 

9. Kas mõni allasutustest kasutas eelnevalt juba tekkepõhist eelarvestamist? 
 
Kuluarvestus süsteem oli olemas juba TAI ja Terviseametil ja nemad omal sees 
pidasid eraldi arvestust, aga eelarve ikkagi oli neil kassapõhine. 

 

 

Intervjuu IN2-ga 

 

1. Palun kirjeldage eelarvestamise protsessi Sotsiaalministeeriumis. 
 
Protsess kestab aasta ringselt, mingi aeg on intensiivsem ja vahepeal rahulikum. 
Kõige kergem periood ja võimalus ka puhata eelarve inimestele on juuli kuu, siis 
toimuvad kantslerite läbirääkimised. Kaks asja on: RESi koostamine ja järgmise 
aasta eelarve. On olemas juhendid, mis meile ette kirjutavad kuidas seda tööd teha, 
need on RaMi poolt koostatud. Põhimõtteliselt toimetame meie ja allasutused nende 
juhendite järgi. Samuti nõustame ja kontrollime allasutuste eelarve soove ning 
analüüsime eelarveid. Uute tegevuste jaoks küsitakse lisataotlusega vahendeid. 
Finantsnõunikud analüüsivad neid ja kui ikkagi põhjendatud kulu siis esitatakse RaMi 
lisataotlus.  
 

2. Kes vastutav eelarve eest Sotsiaalministeeriumis?  
 
Eelarve eest vastutab ministrid. Peale ministri vastutavad oma tööülesannete/pädevuse 

piires kantsler, siis osakonnajuhataja, eelarvejuht ning lõpuks finantsnõunikud. Allasutustes 
samamoodi vastutab asutuse juht ja sealt allapoole.  
 

3. Kuidas on muutunud eelarvestamine kassapõhiselt eelarvestamiselt tekkepõhisele 
eelarvestamisele üleminekul?  
 
Sotsiaalministeeriumi eelarve on oluliselt erinev võrreldes teiste ministeeriumite 
eelarvest, sest meil on kõik sotsiaaliga seotud. Pensionite eelarve on 3,5 – 4 miljardit 
eurot. Pensionite arvestuse väga suuri muudatusi ei olnud, sest kassapõhise ja  
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tekkepõhised summad olid enam vähem samad. Nüüd peab vaatama kõike 
tekkepõhiselt. Võibolla mõjutab nüüd maksude tasumine. Raamatupidamine ja 
tekkepõhine lähevad nüüd paremini kokku. Nüüd saab SAPist täitmist väga hästi.  
Ainus asi täitmise jälgimise puhul see ajafaktor, nüüd ei saa täitmist kohe vaid paari 
kuu pärast.. Sotsiaalministeerium peab esitama ka pensionite jm kohta 
statistikaaruandeid ja need on tekkepõhised, mistõttu nüüd on nende esitamine 
lihtsam. 
 

4. Milliste kulude eelarvestamine on muutunud tekkepõhisele eelarvestamisele 
üleminekul? 
  
Tegevuskulude puhul on vaja nõuded ja kohustusi rohkem jälgida ja nüüd on juures 
ka mitterahalised kulud. Varasemalt pole eelarvestamise juures vaja olnud 
amortisatsiooni jälgida, nüüd peab ka sellega arvestama. Nõuete ja kohustuste üle 
peame nüüd eraldi arvestust pidama lepingute alusel. 
 

5. Kuidas eelarve jääkide üle toomisega oli?  
 
Aegkriitilised esitasime jaanuaris ja ülejäänud otsustatakse augustis, kui kohustused 
on raamatupidamises selgunud. Erinevus on vaid majanduskuludega, mille jäägid 
otsustatakse augustis. Selleks ajaks vaadatakse üle tegelik täitmine, nõuded ja 
kohustused ning nende andmete põhjal otsustatakse, kas on üldse midagi vaja üle 
tuua eelmisest aastast. 
 

6. Millised probleeme tekkis tekkepõhisele eelarvele üleminekul? Kuidas neid 
probleeme lahendati?  
 
Tekkis probleeme harjumisega. Rahandusministeerium tegi meile koolitusi 
tekkepõhise eelarvestamise kohta juba paar aastat varem. Struktuuritoetuste puhul oli 
küsimus just, et millal kulusse kanda. Seal tehti ettemakseid. Ja praegu jäi see nii, et 
kui aruanne tuleb siis läheb kuluks. Palju probleeme oli investeeringu toetuste 
kajastamisega. Näiteks investeeringu toetused makstakse ka ette ning kulusse 
kantakse siis kui tuleb aruanne. Siirded  konto 71 on näiteks maavalitsustele antav 
vahend lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuste jaoks, mis kajastatakse hetkel 
kassapõhiselt. Tekkepõhine kulu tekkib maavalitsusele siis, kui tekib kulu nende 
teenuste andmisel. See tähendab SoM kajastab siirded kuludes, kui toimub maksmine. 
Samuti oli varem eripensionid siirete alla planeeritud siis nüüd planeerivad vastavad 
ministeeriumid oma eripensionid ise. Üks probleem on veel, et kuna SAPis täitmine 
jookseb vastavalt riigieelarve seadusele, siis on raskem avastada vigu, kui mõni kulu 
valest kohast makstud. 
 

7. Millised on Teie arvates tekkepõhisele eelarvestamisele ülemineku kasud?  
 
Täitmine on võrreldav raamatupidamisega. Tekkepõhise eelarvestamise puhul on 
rohkem vaja mõelda rahade kasutamisele ja tegevuste planeerimisele. Samuti ei tohi  
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liiga suuri ettemakseid aasta lõppu jätta .Samuti kui muutuvad maksukohustused siis 
nende arvestus. Sel aastal tuli eraldi välja tuua käibemaks. Kuna käibemaks on 
erinevatel teenustel erinev ja mõnel juhul pole käibemaksu üldse sees, siis koostöös 
RaM-iga arvestasime käibemaksuks vähem kui 20%.. 
 

8. Kas mõni allasutustest kasutas eelnevalt juba tekkepõhist eelarvestamist? 
 
Ma arvan, et mingil määral ilmselt küll, sest täitmine on ju tekkepõhine.  

 

Intervjuu IN3-ga 

 

1. Palun kirjeldage eelarvestamise protsessi Sotsiaalministeeriumis. 
 
Esimene etapp eelarve koostamisel on riigi eelarvestrateegia koostamine ja teine 
etapp on järgneva aasta eelarve koostamine. RES peab olema valmis ja saadetud 
RaM-i 1. märts aga enne peame veelkord tutvustama 4 aasta rahastamiskava 
ministritele, korrigeerima andmeid REIS-is ja üle vaatama sinna juurde kuuluva 
seletuskirja. Lisataotluste prioriteetsed teemad koostvad asekantslerid ja nemad ka 
vastutavad nende eest. Valitsus esitab riigieelarve eelnõu riigikogule kinnitamiseks. 
Augustis vaadatakse üle majandusprognoosi alusel järgmise aasta eelarve. Siis 
vaadatakse üle ka jooksva aasta täitmine ning kas on vaja seadust muuta.  II ja III 
lugemise ajal on meil võimalik veel kulusid korrigeerida ja täpsustada. Vajadusel 
saame RaM-ile täiendavaid selgitusi jagada. RaM-i küsimustele vaja kiiresti 
reageerida. Vajadusel tehakse RES/RE sisendites muutuseid. 
 

2. Kuidas on muutunud eelarvestamine kassapõhiselt eelarvestamiselt tekkepõhisele 
eelarvestamisele üleminekul?  
 
Tekkepõhisele eelarvele üleminek tõi kaasa käibemaksu eristamise, aga seda vaid 
2017 aastaks, sest 2018 aastal läheme üle tegevuspõhisele eelarvele ja siis tuleb 
käibemaks juurde lisada. Tekkepõhise eelarve puhul on oluline, et eelarve oleks 
planeeritud täpselt sellele eelarve kontole, mis vastab ka raamatupidamises olevale 
kontole. Kassapõhise eelarve puhul saime näiteks maksta eelarve konto 450 pealt ja 
raamatupidamises kajastada kontol 55. Tekkepõhise eelarve puhul seda enam teha ei 
saa. Kassapõhise eelarve puhul polnud lepingud nii olulised, sest püüti sõlmida 
vastavalt eelarvele ühe aastaseid lepingud ja need ka samal aastal välja maksta. 
 

3. Milliste kulude eelarvestamine on muutunud tekkepõhisele eelarvestamisele 
üleminekul? 
 
Alates 2017 aastast tekkepõhisele eelarvele üleminekuga muudeti residentuurikulud 
arvestuslikeks kuludeks, sest tekkepõhiselt on neid väga raske prognoosida. 
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Arvestuslikuks kuluks oli vaja muuta residentuurikulud, sest ühiku määrad muutuvad 
vastavalt artside kokkulepetele ja neid ei saa nii täpselt prognoosida. Tekkepõhisele 
eelarvele üleminekul vaadati veel üle HIV ravimite kulud ning needki otsustati muuta 
arvestuslikeks kuludeks.  
Ravimeid ostab SoM, aga reaalselt lähevad ravimid Terviseameti lattu. Terviseameti 
laost antakse ravimeid välja. Kassapõhise eelarve puhul SoM ostis ja kandis kohe ka 
kulusse. Nüüd tehakse nii, et kulusse kantakse siis kui laost välja läheb“.  
Täitmist näeb hiljem. 
 

4. Millised probleeme tekkis tekkepõhisele eelarvele üleminekul? Kuidas neid 
probleeme lahendati?  
 
Kõige raskem on nendel inimestele tekkepõhise eelarvestamisega harjuda, kes on 
eelarvestamisega kaua kokku puutunud ja seni seda teinud kassapõhiselt. Tekkepõhise 
eelarvestamise juures peavad ka eelarvestajad end kurssi viima rohkem 
raamatupidamisega, mida varasemalt pole me pidanud tegema.  
 

5. Millised on Teie arvates tekkepõhisele eelarvestamisele ülemineku kasud?  
 
Palju käsitööd kadus ära. Tekkepõhise eelarve puhul ei jaotata SAP-is kulusid lahti, 
täitmise jälgimise jaoks ei pea me eraldi exceli tabeleid pidama. Täitmise saab kohe 
programmist, koos ressurssi koodidega, mida kassapõhisel aruandel ei olnud 
võimalik näha. 
 

6. Kas mõni allasutustest kasutas eelnevalt juba tekkepõhist eelarvestamist? 
 
 Sotsiaalministeeriumi allasutustest kasutas Tervise Arengu Instituut oma majas sees 
tekkepõhist kulumudelit, mis tuleb neile kasuks tegevuspõhisele eelarvestamisele 
üleminekul. 
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Lisa 3. Sotsiaalministeeriumi ametnike staaž ja kokkupuude 
eelarvestamisega (vastavalt intervjuudele) 
 

Intervjueeritav  Staaž 
Sotsiaalministeeriu
mis (aastat)  

Staaž eelarve eest 
vastutaval 
ametikohal (aastat)  

Varasem 
kokkupuude 
eelarvestamisega  

IN1  15 4  Jah 
IN2  4 4 Jah  
IN3  8 8 Jah  
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