
Taseme nr Andmeobjekti** nimetus Poliitikamuudatus Andmeobjekti sisu PA (2016) tulemus PA+3 Tulemus (2019) PA-3 tase PA-2 tase PA-1 sihttase *PA sihttase  2016 PA+1 sihttase PA+2 sihttase PA+3 sihttase

1. Alavaldkond/Programm 1. Kriminaalpoliitika
1.1. Alaeesmärk  1.1. Kuritegevuse vähendamine

Alaeesmärgi mõõdik Registreeritud kuritegude arv 39631 37787 Vähem kui 32000 Vähem kui 30000 Vähem kui 30000 Vähem kui 30000 Vähem kui 30000

Alaeesmärgi mõõdik Vägivaldsete surmade arv 52 40 (esialgne) Vähem kui 40 Vähem kui 35 Vähem kui 35 Vähem kui 30 Vähem kui 30
Alaeesmärgi mõõdik Kuriteoohvriks langenud elanike osakaal 10% 12% Vähem kui 10% Vähem kui 10% Vähem kui 10% Vähem kui 10% Vähem kui 10%
Alaeesmärgi mõõdik Vähese turvatundega elanike osakaal 29% 20% Vähem kui 25% Vähem kui 20% Vähem kui 20% Vähem kui 20% Vähem kui 20%
Alaeesmärgi mõõdik Kuritegevuse probleemi elukohas tajuvate elanike osakaal 13% 12% Vähem kui 12% Vähem kui 12% Vähem kui 10% Vähem kui 10% Vähem kui 9%

1.1.1. Meede 1.1.1. Kuritegevuse ennetamine
Meetme eesmärk (ME) Kuriteoennetus on riiklikult juhitud, valdkondade mõttes prioritiseeritud 

tegevusala.
Meetme mõõdik (MM) Kuriteoennetuse riikliku toetamise määr 50000 50000 50000 75000 75000 75000 100000
Meetme mõõdik (MM) Kogukondade toetamine ja nõustamine kuriteoennetuse küsimustes 0 Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis

Meetme mõõdik (MM) Toetatud restoratiivõiguse algatused 0 0 Vähemalt 1 Vähemalt 2 Vähemalt 2 Vähemalt 3 Vähemalt 3
Meetme mõõdik (MM) Toimivad kuriteoennetuslikud võrgustikud 0 Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis Selgub märtsis
Meetme mõõdik (MM) Korruptsioonivastase tegevuse edukus - Transparency indeks 68 69 Vähemalt 69 Vähemalt 69 Vähemalt 69 Vähemalt 69 Vähemalt 69

1.1.1.1 Tegevus (T) Ennetustegevuse planeerimine, kujundamine ning hindamine läbi 

süüteoennetuse nõukogu töö

Süüteoennetuse nõukogu on moodustatud, 

tegevuskava kinnitatud ning alamtöörühmad 

moodustatud

Süüteoennetuse nõukogu on moodustatud, 

tegevuskava kinnitatud ning alamtöörühmade töö 

toimib
1.1.1.2. Tegevus (T) Kuriteoennetuslike algatuste ja tegevuste rahaline toetamine läbi avaliku 

konkursi

Kuriteoennetuse riiklik toetus on välja antud ning 

toetuse määr on kasvanud 75000 euroni

Kuriteoennetuse riiklik toetus on välja antud ning 

toetuse määr on kasvanud 100000 euroni
1.1.1.3 Tegevus (T) Kohalike omavalitsuste ja kogukondade nõustamise tegevused (koolitused, 

parima praktika jagamised, seminarid, stažeerimised jms)

Tegevused on ellu viidud vastavalt süüteoennetuse 

nõukogu tegevuskavale ning Justiitsministeeriumi 

tööplaanile

Tegevused on ellu viidud vastavalt süüteoennetuse 

nõukogu tegevuskavale ning Justiitsministeeriumi 

tööplaanile
1.1.1.4 Tegevus (T) Programmi Risikilapsed ja -noored KOV ennetustöö projektid Aastatel 2014-2016 rahastatud projektid on ellu 

viidud ning tegevuste mõju on hinnatud

Programm on lõppenud

1.1.1.5 Tegevus (T) Tegevused hoiakute muutmiseks ning teadlikkuse tõstmiseks vägivalla teemal 

(vägivalla ennetamise strateegia rakenduskava)

Tegevused on ellu viidud vastavalt VESi 

rakendusplaanile

Tegevused on ellu viidud vastavalt VESi 

rakendusplaanile
1.1.1.6 Tegevus (T) Tegevused hoiakute muutmiseks ning teadlikkuse tõstmiseks korruptsiooni 

teemal (korruptsioonivastase strateegia rakenduskava)

Tegevused on ellu viidud vastavalt 

korruptsioonivastase strateegia  rakendusplaanile

Tegevused on ellu viidud vastavalt 

korruptsioonivastase strateegia  rakendusplaanile

1.1.1.7 Tegevus (T) Avalikkuse teavitamine kuritegevusest, normidest, kriminaaljustiitssüsteemist, 

eesmärgiga tõsta informeeritud teadlikkust ning legitiimsust 

Tööplaani tegevused on ellu viidud, teadlikkus on 

tõusnud

Tööplaani tegevused on ellu viidud, teadlikkus on 

tõusnud

1.1.2. Meede 1.1.2. Korduvkuritegevuse vähendamine
Meetme eesmärk (ME) Vähendada kuritegusid toime pannud inimeste retsidiivsust, kasutades selleks 

eelkõige tõendatud tulemuslikkusega meetodeid. 
Meetme mõõdik (MM) Vanglast vabanenute retsidiivsus 38% 36% Vähem kui 35% Vähem kui 34% Vähem kui 33% Vähem kui 32% Vähem kui 31%
Meetme mõõdik (MM) Vangide arv 3123 3034 Vähem kui 2900 Vähem kui 2800 Vähem kui 2700 Vähem kui 2600 Vähem kui 2500
Meetme mõõdik (MM) Alaealiste vangide arv 33 33 Vähem kui 22 Vähem kui 17 Vähem kui 10 Vähem kui 5 Vähem kui 5
Meetme mõõdik (MM) Avavanglas karistuse kandmist alustanud kinnipeetavate osakaal alla 1-

aastase vangistusega isikutest

NA NA Vähemalt 10% Vähemalt 10% Vähemalt 25% Vähemalt 25% Vähemalt 50%

Meetme mõõdik (MM) Vanglast kriminaalhooldusele vabanenud kinnipeetavate osakaal 21% andmed 

täpsustamisel

Vähemalt 25% Vähemalt 35% Vähemalt 35% Vähemalt 40% Vähemalt 45%

Meetme mõõdik (MM) Tööga hõivatud kinnipeetavate arv (EVT) 308 299 Vähemalt 310 Vähemalt 310 Vähemalt 330 Vähemalt 330 Vähemalt 400
Meetme mõõdik (MM) Vanglast vabanenute tugiteenust saanute arv 120 130 Vähemalt 150 Vähemalt 250 Vähemalt 250 Vähemalt 250 Vähemalt 250
Meetme mõõdik (MM) Kriminaalhoolduse positiivselt lõpetanud isikute osakaal 75% 68% Vähemalt 76% Vähemalt 77% Vähemalt 78% Vähemalt 79% Vähemalt 80%
Meetme mõõdik (MM) Riigikeele kursusele suunatud kinnipeetavate arv 869 850 750 710 670 670 670
Meetme mõõdik (MM) Ravile suunatud isikute arv (sh narkomaaniaravi, alkoholi sõltuvusravi, 

seksuaalkurjategijate ravi)

3 6 Vähemalt 10 Vähemalt 10 Vähemalt 20 Vähemalt 30 Vähemalt 30

Meetme mõõdik (MM) MDFT programmi suunatud noorte arv Ei olnud 

rakendunud

Ei olnud 

rakendunud

Vähemalt 50 Vähemalt 150 Vähemalt 200 Vähemalt 200 Vähemalt 200

1.1.2.1. Tegevus (T) Vangistuspoliitika kujundamine läbi õigusloome ja praktika selliselt, et 

vangistuse korraldus on vajadustele vastav (vangistuse eesmärk, 

taasühiskonnastav töö vanglas, erivajadustega arvestamine jne)

Eelnõu väljatöötamiskavatsus; tegevused toimuvad 

vastavalt vangistusstrateegiale

Tegevused toimuvad vastavalt vangistusstrateegiale

1.1.2.2. Tegevus (T) Kinnipeetava vanglast ühiskonda naasmise toetamine Vabanemise protsess on ühiskonna jaoks turvalisem 

ning vastab paremini naasja vajadustele, tugiteenus 

vanglast vabanejatele on rahastatud ESFist. 

Kinnipeetavatele rakendatakse õigusnõustamist KOV 

elamispinna nõudeõiguse tagamiseks. 

Vabanemise protsess on ühiskonna jaoks turvalisem 

ning vastab paremini naasja vajadustele, 

tugiteenusele rahastuse taotlemine sõltub ESF 

projekti mõjutulemustest. 

1.1.2.3. Tegevus (T) Retsidiivsust vähendava meetmena ravi vajavate süüdimõistetute jaoks sobiva 

süsteemi välja töötamine ja rakendamine (seksuaalkurjategijad, narkomaanid, 

alkohoolikud);   s.h ravi rahastuse süsteemi analüüs

Süsteemi korrastamise eelnõu. Vajalik jätkurahastuse 

tagamine narkomaanide sõltuvusravile. 

Süsteem toimib kõigi ravivaldkondade osas.  

Rahastuse korraldus on otstarbekas ja 

eesmärgipärane. 

1.1.2.4. Tegevus (T) Kriminaalhoolduspoliitika kujundamine läbi õigusloome ja praktika selliselt, et 

oleks tagatud  vajadustele vastav töökorrraldus (kohtlemismudelid ja 

töömeetodid on kaasaegsed, kasutatavad programmid on positiivse mõjuga 

ning hinnatud, kohtueelsed ettekanded on kvaliteetne ning usaldusväärne 

töövahend kohtule ja prokuratuurile)

Eelnõu väljatöötamiskavatsus; tegevused toimuvad 

vastavalt kriminaalhooldusstrateegiale; 

Sotsiaalprogrammide mõju analüüs. 

Tegevused toimuvad vastavalt 

kriminaalhooldusstrateegiale

Tegevuskava meetmed ja tegevused

Rahandusministri   2015. a määrus nr.   ...  "Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ja riigieelarve vahendite 

ülekandmise kord" lisa 



1.1.2.5. Algatus (A) Poliitikamuudatus, 

vajab lisarahastust

Kuritegusid toime pannud alaealiste retsidiivsuse vähendamine (alaealised 

vanglast välja: erikooli suunamine, MDFT rakendamine)

Multidimensionaalse pereteraapia süsteemi 

jätkusuutlikkuse tagamine rahastamise kaudu;

Eelnõu alaealiste suunamiseks vangla asemel erikooli

Alaealised on vanglas vaid erakordsetel juhtudel. 

Multidimensionaalne pereteraapia on rakendatud 

plaanipäraselt.

1.1.2.6. Tegevus (T) Kinnipeetavatele riigikeele õppimise võimaldamine Kõigile motiveeritud kinnipeetavatele on tagatud 

riigikeele õppimise võimalus.

Kõigile motiveeritud kinnipeetavatele on tagatud 

riigikeele õppimise võimalus.

1.1.2.7. Algatus (A) Elektroonilise vangistuse süsteemi loomise analüüs, selle tulemustest sõltuvalt 

väljatöötamine ja rakendamine (Põhjamaade eeskujul loodav uus vangistuse 

vorm, kus liikumisvabaduse piiramine toimub elektroonilise valvega - erineb 

mitmes olulises aspektis praegusest süsteemist Eestis)

Analüüs, vajadusel eelnõu väljatöötamiskavatsus. Sõltub analüüsi ja edasiste tegevuste tulemustest. 

1.1.2.8 Algatus (A) Tartu vanglasse tööstushoone rajamine Tartu vangla tööstushoone rajamise 

ettevalmistamine. 

Tartu vangla tööstushoone rajatud. 

1.1.3. Meede 1.1.3. Vajadustele vastav karistuse täideviimise süsteem
Meetme eesmärk (ME) Vangistuse tingimused vastavad tänapäevastele nõuetele ning tagatud on 

piisav arv professionaalseid vangla- ja kriminaalhooldusametnikke. 

Meetme mõõdik (MM) Kinnise vangla kohtade arv 3150 3150 Kuni 2810 Kuni 2700 Kuni 2500 Kuni 2325 Kuni 2200
Meetme mõõdik (MM) Avavangla kohtade arv 215 215 Vähemalt 264 Vähemalt 264 Vähemalt 264 Vähemalt 264 Vähemalt 360
Meetme mõõdik (MM) Erialase kvalifikatsiooniga töötajate osakaal vanglas 61% 68% Vähemalt 74% Vähemalt 76% Vähemalt 76% Vähemalt 76% Vähemalt 78%
Meetme mõõdik (MM) Vangide ning ametnike (vangistus, julgeolek, sotsiaalne rehab) suhtarv (vangi 

ametniku kohta)

2,9 2,9 Kuni 2,8 Kuni 2,7 Kuni 2,6 Kuni 2,6 Kuni 2,5

Meetme mõõdik (MM) Kriminaalhooldusametnike ning kriminaalhooldusaluste suhtarv 

(kriminaalhooldusalust ametniku kohta)

27 30 Kuni 30 Kuni 30 Kuni 30 Kuni 30 Kuni 30

1.1.3.1. Tegevus (T) Vanglate kaasajastamine ning nõuetele vastavate tingimuste tagamine 

(kambripind, uus Tallinna vangla). 

Kasutuses on 4 vanglat, sealhulgas kolm avavangla 

osakonda. Hinnatud ja vajadusel rakendatud on  

minimaalse kambripinna tõstmine 4 m2 peale 

süüdimõistetute osas. Harku vangla võimalik 

sulgemine alates 1.1.2017. 

Uus Tallinna vangla töötab. Avavangla osakonnad 

Harju piirkonnas toimivad nii Maardus kui Rae vallas.

1.1.3.2. Algatus (A) Pärnusse regionaalse avavangla rajamine, Tallinnas avavangla kohtade arvu 

kasv. 

Pärnu avavangla rajamise otstarbekuse analüüs Tegevused sõltuvalt 2016 analüüsist.

1.1.3.3. Tegevus (T) Professionaalse vanglaametnikkonna tagamine (koolitus, palk jne) Vanglaametnike palk on konkurentsivõimeline, 

ametnikke koolitatakse vastavalt vajadusele

Vanglaametnike palk on konkurentsivõimeline, 

ametnikke koolitatakse vastavalt vajadusele
1.1.3.4. Tegevus (T) Professionaalse kriminaalhooldajaskonna tagamine Kriminaalhooldusametnike palk on 

konkurentsivõimeline

Kriminaalhooldusametnike palk on 

konkurentsivõimeline
1.1.3.5. Algatus (A) Kriminaalhooldajatele erialase koolitusprogrammi loomine ning rakendamine 

lähtuvalt kaasaegsest akadeemilisest teadmisest

Koolitusvajaduse uuring, teiste riikide võrdlev analüüs, 

programmi koostamine

Kriminaalhooldajate koolitusmudel toimib. 

1.1.3.6. Tegevus (T) Vanglate infosüsteemide ja registrite kaasajastamine Kasutuses on uus vangide ja kriminaalhooldusaluste 

register.

Vanglates on kasutuses kaasajastatud infosüsteemid.

Alaeesmärk Eesmärk 1.2. Kvaliteetne, põhiõigusi austav, erivajadusi arvesse võttev ning 

teisest ohvristumist vältiv kriminaaljustiitssüsteem
Alaeesmärgi mõõdik Kohtueelse menetluse keskmine pikkus kriminaalasjades kahtlustatava jaoks 6,1 kuud 6,0 kuud Kuni 6 kuud Kuni 5,5 kuud Kuni 5,5 kuud Kuni 5,5 kuud Kuni 5 kuud

Alaeesmärgi mõõdik Kohtueelse menetluse keskmine pikkus (mediaan) kriminaalasjades kannatanu 

jaoks 

NA 6 kuud Vähem kui 6 kuud Vähem kui 6 kuud Vähem kui 6 kuud Vähem kui 6 kuud Vähem kui 6 kuud

Alaeesmärgi mõõdik Vahistatute arv 684 713 Vähem kui 650 Vähem kui 600 Vähem kui 550 Vähem kui 550 Vähem kui 500
1.2.1. Meede 1.2.1. Kvaliteetne ning põhiõigusi tagav süüteomenetlus 

Meetme eesmärk (ME) Põhiõigusi austav, kiire ning tõhus süüteomenetlus.
Meetme mõõdik (MM) Prokuröride vabastamine tehnilistest ülesannetest (konsultantide arv) NA 14 14 22 27 33 38

Meetme mõõdik (MM) Prioriteetsete kuritegude ekspertiiside järjekorrad NA NA NA järjekorrad ei kasva järjekorrad 

lühenevad

järjekorrad 

lühenevad

järjekorrad ei 

kasva

1.2.1.1. Tegevus (T) KrMS revisjoni läbiviimine VTK kooskõlastusel, töögruppide analüüsidega 

alustatud 

Seadus on vastu võetud 

1.2.1.2. Tegevus (T) Ekspertiiside regulatsiooni kaasajastamine Eelnõu saadetud valitsusse Seadus on vastu võetud

1.2.1.3. Tegevus (T) Uue kriminaalmenetlusregistri loomine Arenduste esimene etapp Arendus on valmis

1.2.1.4. Tegevus (T) Jälitustoimingute infosüsteemi rakendamine Infosüsteem on rakendatud, võimaldab võtta 

statistikat 

Infosüsteem võimaldab seaduses nõutavat statistika 

ülevaadet

1.2.1.5 Tegevus (T) Karistusregistri andmekvaliteedi parandamine KARR andmekvaliteet on paranenud, tagatud on iga-

aastased arendused teiste infosüsteemidega 

kaasaskäimiseks (e-toimik)

KARR andmekvaliteet on hea ja menetlejad saavad 

vajalikud andmed kätte kiiresti ja täiendava käsitsi 

kontrollita

1.2.1.6 Tegevus (T) Kohtuekspertiisi infosüsteemide kaasajastamine (LIMS, AFIS) LIMS arendused alustatud, uue AFIS ettevalmistavad 

tegevused käivitatud

LIMS koos lisamoodulitega valmis ja töötab, aidates 

kaasa ekspertiiside kiirele valmimisele; uus AFIS 

rakendus valmis 

1.2.1.7 Algatus (A) Poliitikamuudatus, 

vajab lisarahastust

Prokuratuuri personalireform Reformiga alustatud, palgatud 5 uut prokuröri ja 8 uut 

konsultanti

Projekti lõpp, eesmärgiks seatud ametikohad on 

täidetud (täpsed numbrid sõltuvad jooksvast 

vajadusest - hetkel arvestatud ca 5 uut konsultanti 

aastas) 



1.2.2. Meede 1.2.2. Erikohtlemise tagamine ning teisese ohvristumise vältimine 
Meetme eesmärk (ME) Erikohtlemist tagav ning teisest ohvristumist vältiv süüteomenetlus.

Meetme mõõdik (MM) Haavatavate sihtgruppide, sh laste, erikohtlemise koolituse läbinud 

prokuröride, kohtunike, kriminaalhooldusametnike arv 

Pole alustatud Pole alustatud Pole alustatud Vähemalt 30 Vähemalt 30 Vähemalt 30 Vähemalt 30

Meetme mõõdik (MM) Alaealise kahtlustatavaga kriminaalasja kohtueelse menetluse pikkus 2,8 kuud 2,8 kuud Vähem kui 2,5 

kuud

Vähem kui 2,5 kuud  Vähem kui 2 kuud Vähem kui 2 kuud  Vähem kui 2 kuud

Meetme mõõdik (MM) Alaealise kannatanuga kriminaalasja kohtueelse menetluse pikkus 4,2 kuud 4,6 kuud Vähem kui 4 kuud Vähem kui 4 kuud Vähem kui 3,5 

kuud

Vähem kui 3,5 

kuud

Vähem kui 3 kuud

1.2.2.1. Tegevus (T) Ohvrite direktiivi rakendamine, sh individuaalse hindamissüsteemi 

rakendamine, kannatanute õiguste laiendamine jms

Kannatanute tugiisikute süsteemi loomise vajaduse 

analüüs, individuaalse hindamise ja kaitsemeetmete 

vajaduse hindamise koolitused menetlejatele, 

juhendmaterjalide koostamine, infosüsteemide 

täiendamine

Süsteem toimib

1.2.2.2. Tegevus (T) Uuringute teostamine ohvrite arvu, olukorra ning vajaduste 

kindlakstegemiseks

Kuriteoohvrite uuring on koostöös teiste 

ministeeriumitega läbi viidud

Uuringud vastavalt uuringuplaanile

1.2.2.3. Tegevus (T) Restoratiivõiguse meetodite kasutamine kannatanu huvides Koolitused kohtunikele, prokuröridele, kaitsjatele Menetlejad on teadlikud restoratiivõiguse 

vahenditest ning neid kasutatakse
1.2.2.4. Tegevus (T) Tasuta õigusabi võimaluse loomine alaealistele kannatanutele 

vägivallakuritegude menetlustes 

Analüüs  ja vajadusel VTK on teostatud.

1.2.2.5. Tegevus (T) Kannatanu kaitsemeetmete kasutamise suurendamine Lähenemiskeelu kasutamise analüüs, veebimaterjalid, 

informeerimine, koolitused, esmatasandi 

õigusnõustamise analüüs ja VTK

Kannatanutele on kaitsemeetmed tagatud

1.2.2.6. Tegevus (T) Alaealiste erikohtlemise tagamine menetluses ning peale menetlust 

(kriminaalhooldus, ohvriabi)

Koolitusprogrammi koostamine ning rakendamine Koolitused toimuvad iga-aastaselt

2. Alavaldkond/Programm 2. Õigusemõistmine ja õiguskaitse
Alavaldkonna eesmärk  Korrakohane õiguskaitse ja õigusemõistmine mõistliku aja jooksul

2.1. Meede 2.1.  Korrakohane õigusemõistmine mõistliku aja jooksul
Meetme eesmärk (ME) Tulemusjuhtimise abil lühendatakse menetlusaegu kvaliteeti kaotamata kõigis 

menetlusliikideks 
Alaeesmärgi mõõdik Tõhusam õigusemõistmine kohtumenetluses (arvestuslik keskmine 

menetlusaeg)

 Tsiviilasjades 168 

päeva,  

kriminiaalasjade 

üldmenetluses 

kriminaalasjades 

330 päeva, 

väärteoasjades 62 

päeva; 

Haldusasjades 

keskmiselt 157 

päeva. Harju 

Maakohtu 

tsiviilasjades - 160 

päeva, 

kriminiaalasjade 

üldmenetluses 178 

päeva, 

väärteomenetluses 

48 päeva. 

 Harju Maakohus - 

tsiviilasjades 135 

päeva, menetluskulud 

100 päeva; 

kriminaalasjade 

üldmenetluses 190 

päeva, lühi-, käsk- ja 

kokkuleppemenetluse

s 60 päeva ja 

väärteomenetluses 

60 päeva; Tartu 

Maakohus - 

tsiviilasjades - 175 

päeva, 

menetluskuludes 100 

päeva, 

kriminaalasjade 

üldmenetluses - 280 

päeva, 

kriminaalasjade 

lühimeneltuses 150 

päeva, 

kokkuleppemenetluse

s 25 päeva, 

käskmenetluses 30 

päeva ja 

väärteomenetluses 

60 päeva; 

Haldusasjad  -  Tartu 

Halduskohtus 130 

päeva

Harju Maakohus - 

tsiviilasjades 135 

päeva, menetluskulud 

100 päeva; 

kriminaalasjade 

üldmenetluses 190 

päeva, lühi-, käsk- ja 

kokkuleppemenetluse

s 60 päeva ja 

väärteomenetluses 

60 päeva; Tartu 

Maakohus - 

tsiviilasjades 165 

päeva , 

menetluskulud 100 

päeva, 

kriminaalasjade 

üldmenetluses 190 

päeva ja 

lihtmenetluses 60 

päeva ja 

väärteomenetluses 

60 päeva. Harju ja 

Tartu maakohtutes ei 

kesta menetlused 

reeglina üle 365 

päeva; Pärnu ja Viru 

Maakohus - 

tsiviilasjades - 175 

päeva, 

menetluskuludes 100 

päeva, 

kriminaalasjade 

üldmenetluses - 280 

Maakohtutes  -

tsiviilasjades 135 

päeva, menetluskulud 

100 päeva; 

kriminaalasjade 

üldmenetluses 190 

päeva, lühi-, käsk- ja 

kokkuleppemenetluses 

60 päeva ja 

väärteomenetluses 60 

päeva. Menetlused ei 

kesta reeglina üle 365 

päeva;  

Halduskohtutes 

haldusajsade 

arvestuslik keskmine 

menetlusaeg - 120 

päeva ja reeglina ei 

kesta ükski menetlus 

üle 365 päeva

Tsiviilasjades 135 

päeva, 

menetluskuludes - 

100 päeva, 

kriminaalmenetluse 

üldmenetluses 190 

päeva ja 

väärteomenetluses 

60 päeva; üheski 

maakohtus üheski 

menetlusliigis ei 

kesta menetlused 

reegilna kauem kui 

365 päeva; 

haldusasjades  - 120 

päeva ja reeglina ei 

kesta ükski menetlus 

üle 365 päeva

Tsiviilasjades 135 

päeva, 

menetluskuludes - 

100 päeva, 

kriminaalmenetluse 

üldmenetluses 190 

päeva ja 

väärteomenetluses 

60 päeva; üheski 

maakohtus üheski 

menetlusliigis ei 

kesta menetlused 

reegilna kauem kui 

365 päeva; 

haldusasjades  - 120 

päeva ja reeglina ei 

kesta ükski menetlus 

üle 365 päeva

Tsiviilasjades 135 

päeva, 

menetluskuludes - 

100 päeva, 

kriminaalmenetluse 

üldmenetluses 190 

päeva ja 

väärteomenetluses 

60 päeva; üheski 

maakohtus üheski 

menetlusliigis ei 

kesta menetlused 

reegilna kauem kui 

365 päeva; 

haldusasjades  - 120 

päeva ja reeglina ei 

kesta ükski menetlus 

üle 365 päeva

Alaeesmärgi mõõdik Tõhusam õigusemõistmine maksekäsu kiirmenetluses 90 päeva alla 100 päeva alla 100 päeva alla 100 päeva alla 100 päeva alla 100 päeva alla 100 päeva



2.1.1. Tegevus (T) Õigusemõistmise tõhustamise projekti jätkamine kõigis I ja II astme kohtutes 1) Harju Maakohtus hoitakse tõhusama 

õigusemõistmise projekti arengueesmärkides toodud 

menetlusaegu

2) Tartu kohtutes saavutatakse projekti II etapi raha 

toel uued arengueesmärgid

3) Pärnu, Viru Maakohtus, Tallinna Halduskohtus, 

Tallinna Ringkonnakohtus saavutatakse tõhusama 

õigusemõistmise projektide arengueesmärkides 

toodud menetlusajad

4) Kohtusüsteemis lepitakse kokku ühtsed 

menetlusstandardid  

5) Kohtutes konkurentsivõimeline palgatase - 

tõstetakse kohtute registrite (kulu +138 600), Tartu ja 

Harju kohtu (kulu +545 576)  palgataset 6,3%

1) Kohtuasjade lahendamise jõudlus ei ole 

kalendriaasta kokkuvõttes negatiivne;

2) Eesmärkide saavutamine ei toimu õigusmõistmise 

mõistliku kvaliteedi arvelt, vaid kohtujuhtimise ja 

kohtukorralduslike ning menetlusjuhtimise ja 

menetlusohjamise kompetentside arendamise ja 

parema rakendamise kaudu;

3) Kohtusüsteemis kehtivad ühtsed 

menetlusstandardid;  

4) Kohtutes konkurentsivõimeline palgatase.

2.1.2. Tegevus (T) Kohtute haldusjuhtimise strukturaalsed muudatused Tallinna Ringkonnakohtus ja Tallinna halduskohtus on 

läbiviidud kohtute haldusjuhtimise strukturaalsed 

muudatused

 Pärnu, Viru Maakohtus, Tallinna Ringkonnakohtus ja 

Tallinna Halduskohtus on läbi viidud strukturaalsed 

muudatused õigusemõistmise tõhustamiseks

2.1.3 Tegevus (T) Kohtunike põlvkonnavahetus ja kohtujuristi institutsiooni edasiarendus Enamikel vabadel kohtuniku ametikohtadele 

kuulutatud konkurssidel kandideerib mitu kohtujuristi.

Kohtujuristid on edukalt kandideerinud kohtuniku 

ametikohale ning saanud noorkohtunikuks.

2.1.4 Tegevus (T) Paberivabale menetlusele ülemineku projekt Koos digitaalse kohtutoimikuga arendatakse teisi 

sidusinfosüsteeme, et tagada usaldusväärne 

andmekvaliteet, mis on aluseks digitaalsele 

kohtutoimikule õigusliku tähenduse andmiseks.

2019. aasta lõpuks on pilootprojekti eduka 

rakendamise järel tsiviil- ja haldusmenetluses üle 

mindud paberivabale kohtumenetlusele

2.1.5 Tegevus (T) Harju Maakohtu kohtuhoone turvalisuse tõstmine Uue Tallinna kohtumaja hoone ehituse alustamine, 

kuhu koondatakse Harju Maakohus, Põhja 

Prokuratuur ning Registrite- ja Infosüsteemide 

Keskus). 

Uus hoone (Harju, Prokuratuur ja RIK) on valminud

2.2. Meede 2.2.  Kohtulike registrite arendamine
Meetme eesmärk (ME) Hästi toimivad kohtulikud registrid, vajadustele vastavad infosüsteemid ja 

ajakohastatud õigusloome
2.2.1. Algatus (A) Poliitikamuudatus, 

vajab lisarahastust

Kohtulike registrite organisatoorne arendamine saavutamaks hästi toimivad ja 

efektiivsed registrid

1. Rakendatud kohtulike registrite 

struktuurimuudatused;

2. Koondatud 80 ametikohta.

Kohtulike registrite organisatoorne reform on 

täielikult läbi viidud, registrid töötavad uue struktuuri 

ning optimeeritud koosseisuga tõhusalt töötavate ja 

vajadustele vastavate infosüsteemidega, sh on 

arvestatud e-residentsuse projektist tulenevate 

muudatustega.

2.2.2. Algatus (A) Poliitikamuudatus, 

vajab lisarahastust

Kohtulike registrite regionaalpoliitilised muudatused vastavalt Vabariigi 

Valitsuse protokollilisele otsusele 09.09.2014

Vabanetud Tallinnas Tondi ärimajas asuvast 

üüripinnast, tehtud ettevalmistavad tegevused 

regionaalpoliitilisteks muudatusteks.

Vabariigi Valitsuse poolt seatud regionaalpoliitilised 

eesmärgid on täidetud (registripidamine on Tartust ja 

Tallinnast välja viidud).

2.2.3. Tegevus (T) Kohtulike registrite infosüsteemiline arendamine, sh vajaminevate arenduste 

tegemine võimaldamaks mitteresidentidel digitaalse isikutunnistusega 

registritele juurdepääsu lihtsustamaks nende asjaajamist kohtulikes registrites 

(e-residentsuse projekt)

Äriregistri  ja sellega seotud registrite, 

kinnistusraamatu, abieluvararegistri ja 

laevakinnistusraamatu infosüsteemide arendused on 

rakendatud eesmärgiga arendada 

ettevõtluskeskkonda, suurendada kasutusmugavust 

nii registripidajale kui ka kodanikule, parandada 

andmevahetust teiste riiklike registritega.

Infosüsteemid vastavad registripidaja vajadustele, 

arvestades organisatoorset optimeerimist. Äriregistri 

ja sellega seotud registrite, kinnistusraamatu, 

abieluvararegistri ja laevakinnistusraamatu 

infosüsteemide arendused on rakendatud 

eesmärgiga arendada ettevõtluskeskkonda, 

suurendada kasutusmugavust nii registripidajale kui 

ka kodanikule, parandada andmevahetust teiste 

riiklike registritega. Realiseeritud on e-residentsuse 

projektist tulenevad vajaminevad arendused, mis 

võimaldavad e-residenditele juurdepääsu ja 

lihtsustavad asjaajamist kohtulikes registrites.

2.3. Meede 2.3. Õigusteenuste kättesaadavuse tagamine
Meetme eesmärk (ME) Tagada õigusteenuste (esmatasandi ja riigi õigusabi, täitemenetluse, 

pankrotimenetluse ning notari ja vandetõlgi teenuse) kättesaadavus ja kõrge 

kvaliteet.
Meetme mõõdik (MM) Ametis olevate vandetõlkide arv 34 47 60 65 70 75

Meetme mõõdik (MM) Riigi õigusabi osutavate advokaatide keskmine vanus 53 50 48 46 43

2.3.1. Tegevus (T) Vandetõlgi teenuse arendamine Vandetõlgi teenust on võimalik saada suuremates EL 

keeltes ja Eesti naaberriikide ametlikes keeltes. 

Vandetõlkide arv on vähemalt 60. 

Vandetõlgi teenust on võimalik saada 85% EL 

liikmesriikide keeltes. Vandetõlkide arv on vähemalt 

75. 

2.3.2. Tegevus (T) Notari teenuse arendamine Registrikannete tegemine on notarite pädevuses (v.a 

kinnistusraamatu kanne). 

Notari pädevuses on enamuse notariaaltoimingutega 

seotud registrikannete tegemine. 

2.3.3. Tegevus (T) Täitemenetluse efektiivsuse ja tulemuslikkuse tõstmine Täitemenetluse efektiivsuse suurendamiseks on 

Riigikogu vastu võtnud täiendavad 

seadusemuudatused (Täitemenetluse seadustik ja 

Kohtutäituri seadus).

Täitemenetluse keskmine menetlusaeg on 

vähenenud vähemalt kaks korda võrreldes 2014. 

aasta tasemega.



2.3.4. Tegevus (T) Riigi õigusabi kvaliteedi tõstmine ja õigusnõustamise kättesaadavuse 

parandamine

Ühtse riikliku õigusnõustamise ja õigusabi süsteemi 

kontseptsioon on valmis ja osaliselt rakendunud; riigi 

õigusabi osutavate advokaatide keskmine vanus on 

langenud 5 aasta võrra 2014. aasta tasemega 

võrreldes. 

Ühtne riiklik õigusnõustamise ja õigusabi süsteem on 

rakendunud. Ühtse süsteemi rakendamise 

tulemusena on vähenenud surve riiklikult tasustatud 

advokaadi teenuse järele: tsiviilasjade hulk riigi 

õigusabis on vähenenud 20% 2014. aasta tasemega 

võrreldes ning riigi õigusabi osutavate advokaatide 

keskmine vanus on langenud 10 aasta võrra 2014. 

aasta tasemega võrreldes. 

2.3.5. Algatus (A) Poliitikamuudatus, 

vajab lisarahastust

Riiklik õigusnõustamise ja õigusabi programm Ida-Virumaal: kvalifitseeritud 

eesti keelt ja kehtivat õiguskorda valdavate juristide ja advokaatide hulk Ida-

Virumaal on väga väike, mis takistab isikute põhiõiguste realiseerimist. 

Julgeoleku kaalutlustel ning isikute põhiõiguste tagamiseks tuleks luua riiklik 

programm Ida-Virumaal kõrgelt kvalifitseeritud õigusabi osutamiseks.

Ida-Virumaa eriprogramm on välja töötatud. 

Advokaatide keskmine vanus langeb 5 aastat ja 

piirkonnas aktiivselt tegutsevate advokaatide arv 

kasvab 5 advokaadi võrra võrreldes 2015. aasta 

tasemega (keskmine vanus 54,25 aastat ja aktiivseid 

advokaate kokku 20).

Ida-Virumaal elavate isikute õigusteadlikkuse tase 

tõuseb. Õiguslikke probleeme lahendatakse vastavalt 

Eestis kehtivale õigusele.



2.4. Meede 2.4. Õigusteabe kättesaadavus
Meetme eesmärk (ME) Õigusteave on integreeritult lihtsalt ja kiirelt ajakohases seisus kättesaadav

Meetme mõõdik (MM) Ametlike Teadaannete kasutajate rahulolu (kasutajate küsitlus) vähemalt 60% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul 

vähemalt 70% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

vähemalt 80% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

vähemalt 90% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

Meetme mõõdik (MM) Riigi Teataja kasutajate rahulolu (kasutajate küsitlus) 93,91% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

96,94% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

vähemalt 90% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

vähemalt 90% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

vähemalt 90% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

vähemalt 90% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

vähemalt 90% 

kasutajatest rahul 

või pigem rahul

2.4.1 Algatus (A) Kohtuteabe  sidumine Riigi Teatajas avaldatud aktidega,  Euroopa Liidu 

standardi ECLI kohtuteabe avaandmetena kättesaadavaks tegemiseks 

kasutuselevõtmine.

Väljatöötatud lähteülesanne ja alustatud infosüsteemi 

muudatuste arendamisega.

Kohtuteave on Riigi Teatajas seotud õigusaktidega ja 

dubleerivad tegevused kohtuteabe avaldamisel on 

lõpetatud.

2.4.2. Algatus (A) Uue infosüsteemi võimaluste ärakasutamiseks on vajalik Ametlike 

Teadaannetega seotud regulatsiooni uuendamine ja vastava seaduseelnõu 

väljatöötamine, muuhulgas haldusmenetluse elektroonilise ja avaliku 

kättetoimetamise ning avalike ülesannete käigus loodavate teadaannete 

koondamiseks alates 2016. aastast Ametlikesse Teadaannetesse.

Uue Ametlike Teadaannete infosüsteemi 

kasutusvõimaluste juurutamisel tagatakse võimalikult 

suur kasutajamugavus, automatiseeritus, andmete 

taaskasutamine ja parem isikuandmete kaitse. Samuti 

koondatakse Ametlikesse Teadaannetesse oluline 

üldsusele suunatud teave.

Ametlike Teadaanded on kasutuselevõetud kõik 

võimalused, kasutajate rahulolu kõrge.

2.4.3. Tegevus (T) Eesti seaduste järjepidev ja süsteemne tõlkimine inglise keelde 

Justiitsministeeriumi vastutusel rahvusvahelise konkurentsivõime ja 

ärikeskkonna läbipaistvuse huvides

Kõik kehtivad seadused tõlgitakse inglise keelde 1 kuu 

jooksul peale nende avaldamist Riigi Teatajas.  

2.4.3.1. Algatus (A) Justiitsvaldkonna tõlkide ühtse tõlkemälu kasutuselevõtmine. Tõlkemälu juurutamisega on alustatud. Tõlkemälu on juurutatud ja kõikidele vajajatele 

kättesaadavaks tehtud, õigusterminite tõlkimise 

kvaliteet paranenud.

2.4.3.2. Algatus (A) Seaduste tõlkimiseks ettenähtud vahendite koondamine Justiitsministeeriumi 

eelarvesse.

Tehnilise asjaajamise vähendamiseks ja tõlgete 

kvaliteedi parandamiseks koondatakse seaduste 

tõlkimiseks ettenähtud vahendid Justiitsministeeriumi 

eelarveese, tõlgete avaldamine on kiirenenud ja 

tehniline asjaajamine vähenenud.

Tõlked hoitakse ajakohases seisus, muudatused 

tõlgitakse ühe kuu jooksul nende avaldamisest. 

Kasutajate rahulolu tõlgetega on kõrge.

3. Alavaldkond/Programm 3. Õiguspoliitika
3.1. Alaeesmärk 3.1. Institutsionaalselt hästitoimiv riik

Alaeesmärgi mõõdik määratlemata

3.1.1. Meede 3.1.1 Riigi halduskorralduse süsteemne väljatöötamine

Meetme eesmärk (ME) Eesmärgiks on välja töötada puuduolev ja kaasajastada olemasolev riigi 

haldusorganisatsiooni, riigihaldust ja riigi valitsemise korraldamise aluseks olev 

õigusraamistik
3.1.1.1. Tegevus (T) Halduskorralduse ja vabariigi valitsuse tegevuse regulatsiooni väljatöötamine Kontseptsioon ja VTK koostatud Eelnõu on väljatöötatud 

3.1.1.2. Tegevus (T) Justiitsministeeriumi õigusloomeprojekti „Haldusõiguse reform 1996“ 

järelhindamine ja regulatsiooni kaasajastamine

Analüüs koostatud Järelhindamine on valmis. Vajaduse korral on eelnõu 

väljatöötatud või võetud kasutusele vajalikud 

rakendusmeetmed

3.1.1.3. Tegevus (T) Riigi kriisiolukorras toimimiseks vajalike õigusmuudatuste vajaduse 

analüüsimine ja reguleerimine

Analüüs koostatud Eelnõu on väljatöötatud 

3.1.1.4. Tegevus (T) Õigusliku regulatsiooni arendamine, mis tagab julgeolekuasutuste tõhusa töö 

ja isiku põhiõiguste tasakaalustatud kaitse

Analüüs koostatud Eelnõu on väljatöötatud

3.1.1.5. Tegevus (T) Avalikku teenistust puudutava õigusliku regulatsiooni kaasajastamine 

rakenduspraktika pinnalt.

Olukorra pidev seiramine ja vajadusel eelnõu 

väljatöötamine.

Olukorra pidev seiramine ja vajadusel eelnõu 

väljatöötamine.
3.1.2. Meede 3.1.2 Eesti põhiseaduse ja  põhiseaduslike seaduste järjepidev akadeemiline 

analüüs
Meetme eesmärk (ME) Eesmärgiks on analüütilise võimekuse hoidmine ja arendamine.

3.1.2.1. Tegevus (T) Analüüsivõimekuse ja teadmiste tagamine Eesti Põhiseaduse ja EL 

aluslepingute omavahelisest suhestumisest

Analüüsivõimekus ja teadmised on olemas Analüüsivõimekus ja teadmiste tase on sama

3.1.2.2. Tegevus (T) Analüüsivõimekuse tagamine Eesti Põhiseaduse aluspõhimõtete, 

põhiseaduslike seaduste, põhiõiguste- ja vabaduste osas

Analüüsivõimekus ja teadmised on olemas Analüüsivõimekus ja teadmiste tase on sama

3.2. Alaeesmärk 3.2. Õiguskindel ühiskond

3.2.1. Meede 3.2.1. Inim- ja kodanikuõiguste kaitse tagamine

Meetme eesmärk (ME) Kindlustada inim- ja kodanikuõiguseid austav õiguskord.

Meetme mõõdik (MM) Koht Maailma vabaduse edetabelis staatus "vaba" staatus "vaba" staatus "vaba" staatus "vaba" staatus "vaba" staatus "vaba" staatus "vaba"

3.2.1.1 Tegevus (T) Infoühiskonnale sobiva tõhusa isikuandmete kaitse regulatsiooni tagamine,  

mis arvestab teabevabaduse põhimõttega

Analüüs koostatud Analüüsivõimekuse taseme säilitamine. Vajaduse 

korral on eelnõud väljatöötatud või võetud 

kasutusele vajalikud rakendusmeetmed

3.2.1.2 Tegevus (T) Perekonna- ja eraelu puutumatust, sõnavabadust, vaba eneseteostust ning 

teisi inimõiguseid kaitsva õiguskeskkonna tagamine eraõiguslike vahenditega

Analüüs koostatud Analüüsivõimekuse taseme säilitamine. Vajaduse 

korral on eelnõud väljatöötatud või võetud 

kasutusele vajalikud rakendusmeetmed



3.2.2. Meede 3.2.2.  Ettevõtjaid ja tarbijaid toetav õiguskord

Meetme eesmärk (ME) Vähese halduskoormusega ettevõtluskeskkond ning tarbijate õiguste 

tasakaalustatud kaitse.
Meetme mõõdik (MM) Koht Doing Business edetabelis 22 17 17 17 17 17 16

Meetme mõõdik (MM) Patendiameti kaubamärgi taotluse menetlusaja pikkus 12 kuud 12 kuud 11 kuud 11 kuud 10 kuud 10 kuud 9 kuud

Meetme mõõdik (MM) Raugenud pankrotimenetluste arv (või %) andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel
Meetme mõõdik (MM) Maksejõuetuse menetluse kestus andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel

andmed 

täpsustamisel
3.2.2.1. Tegevus (T) Tänapäevasele majanduskeskkonnale vastava ühinguõiguse väljatöötamine Analüüs koostatud Eelnõu on väljatöötatud.

3.2.2.2. Algatus (A) Tõhusa ning kaasaegse maksejõuetusõiguse väljatöötamine Analüüs koostatud Eelnõu on väljatöötatud.

3.2.2.3. Tegevus (T) Intellektuaalse omandi õiguse ja ärisaladuse alase õigusliku regulatsiooni 

kaasajastamine

Analüüs koostatud Eelnõu on väljatöötatud ja rakendatud. 

3.2.2.4. Algatus (A) Poliitikamuudatus, 

vajab lisarahastust

Patendiameti ümberkujundamine intellektuaalse omandi 

kompetentsikeskuseks koos tänapäevaste infotehnoloogiliste võimalustega

Kaubamärgi menetlust toetavad IT süsteemid on 

valmis ja Patendiameti struktuuri optimeerimise kava 

on valmis. 

Patendiameti töö on ümberkujundatud. 

3.2.2.5. Tegevus (T) Avaliku majandusõiguse, samuti selle alamvaldkondades ja sellega 

seonduvates valdkondades kehtiva õigusliku regulatsiooni raamistiku 

kaasajastamine

Analüüs koostatud Analüüs on koostatud ja eelnõu vajadusel 

väljatöötatud. 

3.3. Alaeesmärk 3.3. Õigusloome kvaliteet

3.3.1. Meede 3.3.1 Teadmistepõhine ja õiguslikult kvaliteetne õigusloome

Meetme mõõdik (MM) Õigusloome kesksete koolituste arv aastas 3 0 3 3 3 3 3

Meetme mõõdik (MM) Õigusloomejuristide õppereisidel osalemise arv aastas 1 2 2 2 2 2 2

Meetme mõõdik (MM) Uute seaduseelnõude osakaal, mille koostamisel on lähtuvalt hea õigusloome 

ja normitehnika eeskirjast mõjusid hinnatud ning läbi viidud avalik 

konsultatsioon

NA 60% JMi 

sissetulnud 

eelnõudest; 100% 

JM eelnõudest

100% 100% 100% 100% 100%

3.3.1.1. Tegevus (T) Tagame, et õigusaktid on kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega ning 

normitehniliselt  ja keeleliliselt korrektsed

Õigusloome protsess vastab õiguspoliitika 

arengusuundades ette nähtud nõuetele  

https://www.riigiteataja.ee/akt/307032011001 

Õigusloome protsess vastab õiguspoliitika 

arengusuundades ette nähtud nõuetele  

https://www.riigiteataja.ee/akt/307032011001 
3.3.1.2. Tegevus (T) Toetame ja arendame teadmistel ning mõjude hindamisel tuginevat riigisisest 

õigusloome protsessi, tagame, et õigusloome on süsteemne ja kvaliteetne. 

Õigusloome maht on mõistlik.

Õigusloome protsess vastab õiguspoliitika 

arengusuundades ette nähtud nõuetele 

https://www.riigiteataja.ee/akt/307032011001

Õigusloome protsess vastab õiguspoliitika 

arengusuundades ette nähtud nõuetele 

https://www.riigiteataja.ee/akt/307032011001
3.3.1.3. Algatus (A) Ühtlustame õigusloome juristide taset ja koolitame neid süstemaatiliselt Toimunud on õigusloomejuristidele suunatud 

koolitused

Toimunud on õigusloomejuristidele suunatud 

koolitused
3.3.1.4. Tegevus (T) EL õigusaktide ülevõtmine Eesti õigusesse toimub süstemaatiliselt sobival 

moel, EL õigusaktide menetlemisel hindame nedega kaasnevaid mõjusid 

Koolitused EL õigusaktide ülevõtmise kohta on 

läbiviidud. 

Sõnastatud on üldised põhimõtted ning need on 

ellurakendatud. 


