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Mis on riigi eelarvestrateegia?
Riigi eelarvestrateegia on valitsuse strateegiline kava, mis seob omavahel 
vajadused ja prioriteedid ning rahalised võimalused ehk fiskaalraamistiku. 
Eelarvestrateegiaga saab valitsus riigi ja eri valdkondade arenguid tulemuslikumalt 
suunata ja teha mitme aasta perspektiivis kestlikku eelarvepoliitikat.

Eesti riigi tegevusi ja nendeks vajaminevat raha planeerides tuleb tunda majanduse 
praegust seisu ja tulevikuprognoose ning analüüsida, mis toimub maailmas meie 
ümber. Eelarvestrateegia esitab eelarvepoliitilised eesmärgid, valitsuse prioriteedid, 
majandusolukorra analüüsi ja majandusarengu prognoosi, sealhulgas tulude 
prognoosi. Eelarvestrateegias määrab valitsus ministeeriumide valitsemisaladele 
kululaed järgmiseks neljaks aastaks.

Riigi eelarvestrateegiat uuendab valitsus igal kevadel. Selleks täpsustatakse kolme 
eelseisva aasta prognoose ja kavasid ning seatakse uued neljandaks aastaks. Nii 
kohandatakse mitme aasta plaane pidevalt, arvestades muutusi majanduses ja riigi 
rahanduses ning samas arvestades teisalt valdkondlike eesmärkide saavutamist ja 
muutustele poliitikavaldkondade hetkeolukorras. Eelarvestrateegia põhjal valmib 
sügisel riigieelarve eelnõu, mille valitsus esitab riigikogule.
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valitsus koostab  
eelarve struktuurses 
tasakaalus
Valitsus otsustas 2019. aastaks viia valitsussektori 
eelarve struktuursesse tasakaalu. See tähendab 
eelarvepositsiooni parandamist 0,25 protsendi võrra 
sisemajanduse koguproduktist (SKP) võrreldes 
2018. aasta riigieelarves ette nähtuga. Eelarve püsib 
tasakaalus ka 2020. ja 2021. aastal. Aastaks 2022 
jõuab valitsussektori eelarve väikesesse ülejääki 0,1 
protsendiga SKPst. 
Valitsuse eesmärk on tagada jätkusuutlik ja 
makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. 

struktuurne 
eelarvepositsioon 
arvestab 
majandustsükli 
mõju: majanduse  
kiirema kasvu 
ajal tuleb olla 
konservatiivsem, 
seisaku või kriisi 
ajal võib eelarve 
nominaalselt 
puudujääki jääda.
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eelarve püsib 
nominaalses  
ülejäägis
valitsussektori eelarve on nominaalselt ülejäägis 
kõik järgmised neli aastat. 2019. aastal ulatub 
ülejääk ligikaudu 130 miljoni euroni. 
Valitsussektori arvestusse kuuluvad lisaks 
riigieelarvele ka kohalike omavalitsuste, töötukassa 
ja haigekassa eelarved. Samuti kuuluvad 
valitsussektorisse riigi asutatud sihtasutused, 
peamiselt riigile teenuseid osutavad äriühingud 
ja avalik-õiguslikud institutsioonid, millel on oma 
eelarve.

Kõikide 
valitsussektori 
institutsioonide 
eelarvetest 
moodustub kokku 
valitsussektori 
eelarvepositsioon. 
See on oluline riigi 
rahandust kirjeldav 
indikaator ka 
rahvusvahelistes 
võrdlustes.
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Uusi  
makse  
ei kehtestata 
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Maksutulud Edasiantavad tulud Mittemaksulised tulud

valitsus maksumuudatusi ei kavanda. 
Majandusarengu väljavaated on positiivsed. 
Rahandusministeerium prognoosib 2019. aastal 
majanduskasvuks 3,2 protsenti ja järgnevatel 
aastatel 2,9–3 protsenti aastas. Keskmine palk 
jätkab kasvu ja maksukoormus püsib lähiaastatel 34 
protsendi juures. 
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Maksukoormus  
püsib stabiilsel 
tasemel
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Maksukoormus püsib stabiilselt 34 protsendi 
lähedal SKPst, jõudes 2022. aastaks 34,2 
protsendile SKPst. 2017. aasta maksukoormus 
oli madalam majanduse kiire kasvu tõttu. 
Aastatel 2019–2022 vähendavad maksukoormust 
maksuvaba tulu reform, loobumine 2019. aasta 
algusesse kavandatud alkoholiaktsiisi määrade 
tõusust ja tööandja uus võimalus maksuvabalt 
hüvitada kulud töötaja terviseedendusele 100 euro 
ulatuses kvartalis.



8

Riigi eelaRvestRateegia 2019–2022

võlakoormus langeb 
2022. aastaks  
5,3 protsendile sKPst
valitsussektori võlakoormus väheneb nii 
majanduskasvu kui ka varem võetud laenude 
tagasimaksmise tõttu. 
Sel aastal väheneb võlakoormus 8,5 protsendile 
SKPst võrreldes mulluse 9 protsendiga. Prognoosi 
kohaselt on järgnevatel aastatel oodata 
võlakoormuse järkjärgulist vähenemist ning see 
jõuab 2022. aastal 5,3 protsendini SKPst. 
Euroopa Liidu riikide hulgas on juba praegu Eesti 
võlakoormus osakaaluna SKPst kõige väiksem. 
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valitsuse  
suured  
eesmärgid
Riigi eelarvestrateegia kirjeldab valitsuse suurte 
eesmärkide – koalitsioonileppes ja valitsuse 
tegevusprogrammis määratud nelja prioriteedi 
– sisu ja rahastamise kava. Valitsus on endale 
prioriteetideks seadnud:

edendada eesti 
majanduskasvu 

suurendada eesti 
rahvaarvu 

tugevdada julgeolekut

suurendada ühiskonna 
heaolu ja sidusust
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edendame  
eesti  
majanduskasvu 
• Kestlikku majanduskasvu aitab tagada 
teaduse parem rahastamine. Selleks eraldatakse 
järgmisel neljal aastal lisaks 53,2 miljonit eurot. 
Valitsussektor suunab teadus- ja arendustegevusse 
eelarveperioodil lisaraha 115,4 miljonit eurot.

• Valitsus investeerib uue põlvkonna 
lairibavõrkudesse 9 miljonit eurot, millega paraneb 
teenuse kättesaadavus seni tarbijate jaoks kiire 
internetiühenduseta jäänud piirkondades.  

• Aastail 2019–2022 investeerib valitsus teedesse 
822,5 miljonit eurot. Jätkame rail Balticu 
rajamist. 2019. aastal algab Pärnu ja Ülemiste 
reisiterminalide ehitus. 

• Jätkub toetus elamute rekonstrueerimisele, 
tänavavalgustusele ja soojamajandusele. 
Omavalitsuste elamufondi investeeringute 
toetuseks on plaanis 47,5 miljonit eurot.

• Aastail 2018–2020 investeeritakse kalandusse 
72 miljonit eurot, põllumajandusse ja maaellu 482 
miljonit eurot. Põllumajanduse üleminekutoetus 
tõuseb maksimaalse määrani: 2019. aastal kokku 
16,9 miljonit eurot.
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suurendame  
eesti  
rahvaarvu
rahvaarvu suurendamiseks pöörab valitsus 
tähelepanu lastele ja peredele suunatud teenuste ja 
toetuste arendamisele ning toetab töö- ja pereelu 
ühildamist. 

• Alates 1. juulist 2020 hakkab kehtima 30-päevane 
isapuhkus ja isa täiendav vanemahüvitis. 

• Lisaks on vanematel võimalus lapse 
kolmeaastaseks saamiseni vanemahüvitise saamist 
kalendrikuu kaupa peatada ja taasalustada. 

• Valitsus soovib tagada motiveeritud õpetajate 
olemasolu ning noorte õpetajate juurdekasvu. 
Selleks eraldatakse üldhariduskoolide õpetajate 
palgafondi järgneva nelja aasta jooksul veel 
täiendavalt peaaegu 40 miljonit eurot.

• arstiabi parema kättesaadavuse ja 
tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks 
laiendatakse järk-järgult haigekassa tulubaasi. 
Tervishoiu rahastamise killustatuse vähendamiseks 
viiakse riigieelarve tervisekulud üle haigekassa 
eelarvesse. Lisaraha annab võimaluse lühendada 
ravijärjekordi ning parandada tervishoiuteenuste 
kättesaadavust, ravi järjepidevust ja kvaliteeti. 
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tugevdame  
julgeolekut

eesti iseseisva kaitsevõime tugevdamiseks 
panustab riik 2 protsenti SKPst. Sellele lisanduvad 
• NatO liitlasüksuste vastuvõtuks vajalikud kulud  
ja investeeringud ning 
• riigikaitseinvesteeringute programmi kulud.

• ajateenistuse läbib järgmistel aastatel üha suurem 
osa noori ja tegevteenistujate arv kasvab.

• Riik soetab märkimisväärses mahus 
suurekaliibrilise lahingumoona varusid. 

• liitlaste vägede vastuvõtmise ja väljaõppe taristu 
arendamist aitab kaasrahastada NATO. 

• Suurendame ühiskonna vastupanuvõimet 
kriisideks. Loome paremad võimalused elanike 
kaitsmiseks ja parandame inimeste teadlikkust ja 
oskusi kriisiolukordade puhuks.
 
• Energiajulgeoleku kindlustamiseks jätkame 
ettevalmistusi eesti elektrivõrgu ühendamiseks 
euroopa võrkudega 2025. aastaks.

• Politseinike, päästjate jt siseturvalisuse palkade 
tõstmiseks on lisaraha ligi 23 miljonit eurot aastas.
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suurendame 
ühiskondlikku  
heaolu ja sidusust
• Iseseisva toimetuleku, hooldajate tööelus 
osalemise ja pikaajalist hooldust vajava liikmega 
perede toimetuleku toetamiseks kavandame 
muutusi pikaajalise hoolduse korralduses. 2019. 
aastal toetab sotsiaalministeerium 1,5 miljoni 
euroga innovaatilise eakate kodu rajamist. Luuakse 
teenuskohad keerulisema hooldusvajadusega 
eakatele, kes tulenevalt spetsiifilisest 
hooldusvajadusest on praegu pereliikmete 
hooldada. Loodavas kodus on maksimaalselt 50 
teenuskohta. 

• Töövõimereformi teise etapiga võetakse suund 
sellele, et tööandjad hindaksid töökeskkonna riske 
ja toetaksid töötaja tervise edendamist.
 
• Ühiskonna sidususe suurendamiseks pakub 
valitsus kvaliteetset eesti keele õpet. Narvas 
ja Tallinnas avatavad eesti keele majad saavad 
ülesande korraldada tasuta eesti keele kursusi ja 
töötada välja õppematerjale. 

• Kohaliku majanduse ja töökohtade loomise 
toetamiseks käivitatakse ida-viru ja Kagu-eesti 
programmid, mille tarbeks eraldas valitsus aastani 
2022 lisaraha 7,2 miljonit ja 3,2 miljonit eurot.  
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riigieelarve kulud ja 
investeeringud 

Riigieelarvega kavandatud kulud ja investeeringud 
on aastatel 2019–2022 kokku üle 47 miljardi euro. 
Investeeringuid on sel ajal riigieelarves kavandatud 
kokku 3,7 miljardit eurot. Võrreldes 2018. aastaga 
kasvavad riigieelarve kulud 2022. aastaks 
14,9% ehk 1,6 miljardit eurot. Kasvust annavad 
sotsiaalvaldkonna kulud 1,2 miljardit eurot, sh 
ravikindlustus 378 miljonit eurot, pensionikindlustus 
373 miljonit eurot, töövõimetoetus 155 miljonit 
eurot ja eraldis haigekassale 131 miljonit eurot.
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Ülevaade 
rahandus- 
ministeeriumi 
kevadisest  
majandus-
prognoosist
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Majanduskasv  
pakub positiivseid 
üllatusi
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Suurem välismaine nõudlus Eesti ettevõtete 
kaupade ja teenuste järele kiirendab 
majanduskasvu. Majandusolud on paranenud 
oluliselt üle Euroopa Liidu. Paranenud olud soosivad 
ettevõtete tehtavaid investeeringuid. Kasv on olnud 
kiire, kuid siiski ei saa öelda, et meie majandus 
oleks üle kuumenenud. 2018. aastal ulatub Eesti 
SKP reaalkasv prognoosi kohaselt 4 protsendini ja 
edaspidi jääb 3 protsendi lähedale.
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Keskmine palk eurodes

Palgad  
jätkavad  
kiire kasvu kursil
Keskmine palk kasvab mulluse 1221 euroga 
võrreldes sel aastal 1307 euroni ja järgmisel aastal 
1381 euroni. 
Keskmise palga reaalkasv, mis arvestab hinnatõusu 
mõju, on tänavu 4 protsenti ja järgmisel aastal 
3,3 protsenti. Kiire majanduskasvu tingimustes on 
nii palgatulu kui ka ettevõtete kasumid kasvanud 
pea kõigis valdkondades. 
Töötus on vähenenud ja samas on kasvanud 
tööjõupuudus.  
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Hindade  
tõus  
aeglustub
tarbijahindade tõus kiirenes möödunud aastal 
pärast kolme aastat paigalseisu. 
Edaspidi hindade tõus mõnevõrra pidurdub, jäädes 
lähiaastatel 2–3 protsendi piiresse. 
Tänavu on oodata tarbijahinnaindeksi tõusuks 
2,9 protsenti, kuid 2019. aastal hinnatõus 
aeglustub 2,3 protsendile ja jõuab 2022. aastaks 
2,0 protsendile. 
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loe lähemalt
riigi eelarvestrateegia täismahus ja muud 
sellega seotud materjalid on kättesaadavad 
rahandusministeeriumi kodulehel aadressil 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/
riigieelarve-ja-majandus/riigi-eelarvestrateegia

riigieelarve seletuskiri ja sellega seotud materjalid 
on kättesaadavad aadressil 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/
eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/
riigieelarve-ja-majandusulevaated 

rahandusministeeriumi majandusprognoosid  
on kättesaadavad aadressil 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/
riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid 

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/riigi-eelarvestrateegia
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/riigi-eelarvestrateegia
https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/riigieelarve-ja-majandusulevaated
https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/riigieelarve-ja-majandusulevaated
https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigieelarve-ja-majandus/riigieelarve-ja-majandusulevaated
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid



