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TEGEVUSARUANNE 

Põhitegevus 

Justiitsministeeriumi peamine ülesanne on kavandada ja viia ellu riigi õigus-, kriminaal- ja justiits-
halduspoliitikat, mis aitavad tagada avatud ja turvalist ühiskonda, kus inimesed on oma õigustest 
teadlikud ning võivad nende kaitses kindlad olla. Selleks justiitsministeerium:  

 kavandab ja viib ellu kriminaalpoliitikat koos teiste ametkondadega, et vähendada kuritege-
vusega tekitatavat kahju ühiskonnale ja suurendada inimeste turvatunnet;  

 tagab kohtupidamise sujuvuse, kiire ja tõhusa menetluse ning kvaliteetse ja kättesaadava 
õigusabi;  

 tagab õiguskindluse ja loob eeldused majanduskasvuks, kindlustades varalise õiguse kaitse, 
tõhusa täitemenetluse, notariteenuse kättesaadavuse ja kohtulike registrite kvaliteedi;  

 koordineerib riigi õiguspoliitika kavandamist ja õigusloomet ning õiguskeele arendamist.  

 

Valitsemisala 
 
Ministeeriumi valitsemisala asutused on: 
 

 maa- ja halduskohtud ning ringkonnakohtud,  

 prokuratuur,  

 vanglad,  

 andmekaitse inspektsioon, 

 Eesti kohtuekspertiisi instituut, 

 registrite ja infosüsteemide keskus,  

 kohtute raamatupidamiskeskus. 

 
Justiitsministeeriumi pädevuses on ka notariaadi, tsiviiltäite, vandetõlke, pankrotimenetluse, õigusabi, 
andmekaitse ja kuriteoennetuse koordineerimine, rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemine ning 
advokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamise ja riigi kohtumenetluses esindamise korraldamine. 

Kohtud 

Eesti kohtusüsteem koosneb neljast maakohtust, kahest halduskohtust, kahest ringkonnakohtust ja 
riigikohtust (mis on eraldiseisev). Nelja maakohtu (Harju, Pärnu, Tartu ja Viru) struktuuris tegutsevad 
kohtumajad igas maakonnakeskuses (Ida-Virumaal ja Harjumaal on kolm kohtumaja). Kahe 
halduskohtu (Tallinna ja Tartu) struktuuris on kokku neli kohtumaja: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja 
Jõhvis. Kaks ringkonnakohut asuvad Tallinnas ja Tartus. 

Kohtud vastutavad õigusemõistmise eest. Kohtute juures tegutsevad ka kinnistusosakonnad ja 
registriosakonnad. Kinnistusosakonnad peavad kinnistusraamatut ja abieluvararegistrit, 
registriosakonnad äriregistrit, mittetulundusühingute registrit, kommertspandiregistrit ja 
laevakinnistusraamatut. Pärnu maakohtus on maksekäsuosakond, kus menetletakse maksekäsu 
kiirmenetluse avaldusi. 

Prokuratuur 

Prokuratuur osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse kavandamises; 
juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse; esindab kohtus 
riiklikku süüdistust ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid. Prokuratuur on 
kaheastmeline, koosnedes riigiprokuratuurist kui kõrgemalseisvast prokuratuurist ning neljast 
ringkonnaprokuratuurist (Põhja, Lõuna, Viru ja Lääne ringkonnaprokuratuur). 
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Vanglad 

Eestis on neli vanglat: Harku ja Murru ning Tartu ja Viru vangla. Vanglad viivad täide vabadusekaotust 
ja eelvangistust ning korraldavad kriminaalhooldust. 

Andmekaitse inspektsioon 

Andmekaitse inspektsioon on riikliku järelevalve asutus, mis teostab järelevalvet isikuandmete kaitse 
(eraelu puutumatus) ja avaliku teabe üle (teabenõuete täitmine ja teabe avalikustamine internetis ja 
mujal). 

Eesti kohtuekspertiisi instituut 

Kohtuekspertiisi instituut on riiklik ekspertiisiasutus, mille põhieesmärk on kohtuekspertiiside ja  
-uuringute tegemine menetlusasjades, ekspertiisivaldkondade arendustegevus, politseiasutuste 
ekspertiisialane koolitamine ja nõustamine instituudi ülesannetega seonduvates küsimustes ning 
riiklike andmekogude ja registrite valdamine. 

Registrite ja infosüsteemide keskus 

Registrite ja infosüsteemide keskuse tegevusvaldkond on justiitsministeeriumi valitsemisala info- ja 
sidesüsteemide arendamine ja haldamine ning info- ja sidetehnoloogiaalaste teenuste pakkumine. 
Registrite ja infosüsteemide keskus haldab ja arendab riigile ja kodanikele olulisi registreid ja info-
süsteeme, nt E-äriregister, E-notar ja E-kinnistusraamat, õigusalaseid infosüsteeme (kohtuinfo-
süsteem, elektrooniline järelevalve enne tähtaega vanglast vabanenutele, kriminaalhooldusregister, 
riiklik kriminaalmenetlusregister, kinnipeetavate register, E-toimik, E-õigus jt).  

Kohtute raamatupidamiskeskus 

Kohtute raamatupidamiskeskuse ülesanne on tegeleda Eesti kohtute ja vanglate raamatupidamisega, 
teostada justiitsministeeriumi ja valitsemisala personaliarvestust ning tegeleda riigi nõuete täitmisele 
saatmise ja arvestuse korraldamisega. 01.01.2012 viidi kohtute raamatupidamiskeskus üle 
rahandusministeeriumi valitsemisalasse (riigi tugiteenuste keskus).  

Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni 
arendamisest 

Tugiteenuste tsentraliseerimine valitsemisalas 

Alates 01.01.2011 tsentraliseeriti personali- ja palgaarvestus kohtute raamatupidamiskeskusesse 
Tartus. Tsentraliseerimise eesmärk on võimalikult ühtlustatud ja standarditud töökorraldus; topelt-
sisestamise kaotamine (raamatupidajad ei sisesta enam personali- ja palgaarvestuse andmeid); 
andmete ja aruannete kvaliteedi tõus; valitsemisala asutuste ja keskuse vahel on lepitud kokku ning 
rakendatud ühtne teenusstandard.  

Tsentraliseerimine on muutnud personali-, palga- ja finantsarvestuse korralduse ja kajastamise 
valitsemisalas ühtlasemaks, mis omakorda parandab juhtimisinfo kvaliteeti. 

2011. aastal tulid justiitsministeerium ja rahandusministeerium välja uue algatusega: luua kohtute 
raamatupidamiskeskuse alusel riigi tugiteenuste keskus kui üleriigilise finants-, personali- ja 
palgaarvestuse teenuseid osutav asutus. Selleks viidi kohtute raamatupidamiskeskus rahandus-
ministeeriumi valitsemisalasse. Esialgu osutab riigi tugiteenuste keskus finants- ning personali- ja 
palgaarvestuse teenust justiitsministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele.  
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Hea õigusloome põhimõtted 

2011. aasta märksõna õigusloome vallas on hea õigusloome põhimõtete kasutuselevõtt. 2011. aastal 
kiideti heaks hea õigusloome ja normitehnika eeskiri. See muudab eelnõude koostamise avatumaks ja 
suurendab kaasamise rolli juba seadust plaanides. Seaduse loomine algab väljatöötamiskavatsusest, 
milles muu hulgas kirjeldatakse lahendatavat probleemi ja uue seaduse mõjusid. Väljatöötamis-
kavatsus saadetakse osalistele arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks. Kui seejärel 
otsustatakse asuda eelnõu koostama, tuleb teha põhjalik analüüs kaasnevate mõjude kohta. Kuna 
esmalt tuleb analüüsida seaduse eesmärki ning põhimõttelised küsimused lahendatakse ja 
huvirühmad kaasatakse varem, siis kindlasti vähenevad juhtumid, kus eelnõu jäetakse 
kooskõlastamata. Tähtis on veel see, et teatud juhtudel tuleb ka pärast seaduse jõustumist hinnata, 
kas seatud eesmärk saavutati. Need uuendused koos riigikogus heaks kiidetud õiguspoliitika 
arengusuundadega aitavad kujundada konsensuslikku õigusloomet ja kindlustada õigusrahu. 

Sissemakseta osaühingu asutamise võimaluste loomine 

2011. aasta algul loodi justiitsministeeriumi ettevõtmisel võimalus asutada osaühing ilma sisse-
makseta, mis on kindlasti kaasa aidanud uute äride tekkimisele ja hoogustanud majandust. Aasta 
jooksul registreeriti ilma sissemakseta 8023 osaühingut ehk 61% kõigist registreeritud osaühingutest. 
Uute äriühingute registreerimisel oli edukaim 2011. aasta jaanuar, kui alustas 1790 ettevõtjat. 

Ettevõtjate halduskoormuse vähendamine 

Oktoobris 2011 võeti riigikogus vastu äriseadustiku muudatused, mis lihtsustavad äriühingute 
aruandlus- ja dokumenteerimisnõudeid ühinemiste või jagunemiste korral ning vähendavad ettevõtjate 
halduskoormust. Tänu ühingute halduskoormuse vähendamisele aitab uuenenud äriseadustik 
parandada tublisti ettevõtjate konkurentsivõimet, kuna vähenevad aruandlus- ja dokumenteerimis-
nõuded. Edaspidi saavad aktsiaseltsid teha ühinemis- ja jagunemisdokumendid aktsionäridele 
kättesaadavaks ühingu kodulehel. See puudutab näiteks ühinemis- ja jagunemislepingu ning audiitori 
aruannete avalikustamist ja kolme viimase majandusaasta aruande esitamist. Aktsiaseltsid võivad 
edaspidi avalikustada ühinemis- ja jagunemislepingu oma kodulehel (äriregistrile esitamise asemel). 

Õiguskaitsevaldkonna statistikakeskkonna loomine  

Õiguskaitsevaldkonna statistikakeskkond (ÕSA) teeb kättesaadavaks ja töödeldavaks andmed, mida 
uurijad, prokurörid, kohtunikud ja teised ametnikud sisestavad E-toimikusse ja sellega seotud info-
süsteemidesse. ÕSA on kajastanud peamiselt andmeid kohtueelse kriminaalmenetluse ning kõigi 
nelja kohtumenetluse liigi kohta. Alates 2011. aasta suvest koondab ÕSA ka riikliku väärteomenetluse 
andmestiku. ÕSA on suure potentsiaaliga töövahend, mis annab võimaluse kasutada paremini 
infosüsteemidesse kogutud andmeid, korraldada paremini tööd ning teha paremaid otsuseid nii 
kriminaalpoliitikas kui justiitshalduses. ÕSA esimesed aruanded on andnud piisavalt tõestust projekti 
õnnestumisest. ÕSA projekt on rahastatud SF-i vahenditest.  

Tasuta õigusabiportaal kodanikele www.juristaitab.ee  

2011. aastal avati justiitsministeeriumi ja juristide liidu koostöös tasuta õigusabiportaal 
www.juristaitab.ee, mille eesmärk on aidata kodanikel leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele. 
Portaali kaudu saab kodanik tasuta õigusabi sõltumata ajast ja kohast. Info on tehtud võimalikult 
lihtsaks kättesaadavaks. Veebilehel on väljas need teemad ja küsimused, mida juristide liidult on läbi 
aegade tasuta õigusabi raames enim küsitud ning mille kohta uuritakse kõige sagedamini ka 
justiitsministeeriumist. Kui kodanik ei leia küsimusele vastust rubriikidest, võib ta selle esitada 
foorumis, kus küsimustele vastavad juristide liidu liikmed. Lisaks leiab portaalis dokumendivormide 
näidiseid ja linke teistele õigusvaldkonna veebilehtedele. Veebilehte rahastatakse mittetulunduslikele 
ühendustele tasuta õigusabi andmiseks eraldatud riigi toetusest. 

Avalikkus on portaali väga hästi vastu võtnud.  

http://www.juristaitab.ee/
http://www.juristaitab.ee/
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Kinnistamisavalduste esitamise portaal 

2011. aasta mais rakendati uus bürokraatiat vähendav kinnistuportaal, millega loodi ühtne keskkond 
kinnistamisavalduste koostamiseks ja esitamiseks ning menetlusprotsessi jälgimiseks reaalajas.  

Elektrooniline kinnistuportaal on edukalt tööle hakanud. See on mugav ja kiire tööriist kinnistamis-
avalduste koostamiseks ja esitamiseks ning avalduste menetlusinfo jälgimiseks reaalajas. 
Kinnistusraamat on liidestatud maakatastri digitaalarhiivi ja maakatastri infosüsteemiga, mille 
tulemusena jõuab kogu kinnistamiseks vajalik maakatastri info kinnistusosakondadeni elektrooniliselt. 
Kinnistusraamat on liidestatud ka ehitisregistriga, mis võimaldab kõigil elektroonilise kinnistus-
raamatuga tutvujatel tutvuda kohe ka kinnistul paiknevate ehitiste andmetega.  

Varem pidid kõik, kes soovisid kinnistamisavaldust esitada (v.a notarid), kasutama vorme, mis polnud 
kasutajasõbralikud, kuna pidid hõlmama kõikvõimalikke kinnistamisavalduste esitamisel mõeldavaid 
olukordi. Kinnistuportaali kasutaja ei pea kõiki andmeid ise sisestama, vaid süsteemi võimaldab 
kasutada eeltäidetud andmeid.  

Portaaliga loodi ühtne keskkond kinnistamisavalduste esitamiseks. Varem pidid kõik peale notarite 
esitama kinnistamisavaldusi e-posti teel. Muudatusega õnnestus vähendada kinnistusosakondade 
töökoormust kinnistamisavalduste registreerimisel ja riigilõivu tasumise kontrollimisel. Kinnistuportaali 
kaudu esitatud avaldused registreeritakse kinnistusraamatu infosüsteemis automaatselt. 

Portaal on lihtsustanud kinnistamisavalduste esitamise protsessi ja taganud kinnistamisavalduste 
esitamise turvalisuse.  

Riigi Teataja ületoomine 

Alates 01.01.2011. annab Riigi Teatajat välja justiitsministeerium. Kasutusele on võetud uus Riigi 
Teataja infosüsteem, mis parandab õigusteabe kättesaadavust: saab võrrelda terviktekstide 
redaktsioone eri aegadest, tellida avaldatavaid akte e-posti aadressile, lisandunud on aktide seosed 
menetlusteabega ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Uuenenud Riigi Teataja võrguväljaanne koondab 
jõustunud kohtuotsuste otsinguid, kohtuotsuste kokkuvõtteid, olulisemaid õigusuudiseid. Riigi Teatajas 
on kogu õigusteave ja selle tellimine tasuta. Justiitsministeeriumi koosseisu lisandus Riigi Teataja 
talitus üheksa ametikohaga, mis toodi üle riigikantseleist. 

Kohalike omavalitsuse määruste avaldamine Riigi Teatajas 

Novembris 2011 sai alguse projekt, millega alustati kaheksa omavalitsuse määruste ajakohaste 
tekstide avaldamist Riigi Teatajas. Kõigi omavalitsuste määrused hakkavad Riigi Teatajas ilmuma 
2013. aastal. Riigi Teataja kaudu on riik loonud omavalitsustele keskse võimaluse määruste 
avaldamiseks ning omavalitsused ei pea sellele kulutama. Esimesena avaldas Riigi Teataja Saku valla 
määruste kehtivad terviktekstid. Projektiga on ühinenud veel Haapsalu, Jõgeva ja Pärnu linn ning 
Albu, Järva-Jaani, Viiratsi ja Viimsi vald ning nende määruste avaldamisega alustati 2011. aastal. 
2013. aastal muutub omavalitsuste määruste Riigi Teatajas avaldamine kohustuslikuks ning kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse muudatusest tingituna hakkavad määrused kehtima alles peale Riigi 
Teatajas avaldamist. Pärast seda avaldatavad valla- ja linnvolikogude ning -valitsuste määrused leiab 
Riigi Teatajast nii vastuvõetud kujul kui ka kõiki muudatusi sisaldavate kehtivate terviktekstidena. 

Arvete menetlemise elektroonilise süsteemi rakendamine justiitsministeeriumi valitsemisalas 

Elektrooniline arvete menetlemise süsteem muudab asutuse arvete menetlusprotsessi paberivabaks, 
mis on lihtsustanud ja vähendanud nii arvete kinnitajate kui ka asutustest eraldi paiknevate 
raamatupidajate tööd. Justiitsministeeriumi valitsemisalas võtsid selle süsteemi esimestena kasutusele 
prokuratuur ja kohtute raamatupidamiskeskus (märtsis 2011), edasi on süsteemiga liitunud ülejäänud 
valitsemisala asutused. Elektroonilise süsteemi kasutuselevõtt on lihtsustanud arvete menetlemist ja 
edastamist, ära jääb kaaskirjade tegemine, dokumentide saatmine, arhiveerimine, asutusel on arvete 
menetlemise seisust hea ülevaade ja kontroll ning sisekontroll saab infot lihtsalt kätte. 
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Justiitsministeeriumi valitsemisala muudatused 

Justiitsministeeriumi õigusloomepädevus on suurenenud intellektuaalse omandi õiguse valdkonnas 
(sh autoriõigus, kaubamärgiõigus, patendiõigus, kasulik mudel, geograafiline tähis). 2011. aasta teisel 
poolel tulid autoriõigus ja tööstusomandi õigus kultuuri- ning majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumi valitsemisalast justiitsministeeriumi valitsemisalasse. 

Muudatuse eesmärk on tagada autoriõiguse süsteemsem edasiarendamine koos teiste eraõiguse 
valdkondadega (sh rahvusvahelise õigusega seonduvates küsimustes). Autoriõiguse valdkonna 
õigusloome võeti üle kultuuriministeeriumilt, justiitsministeeriumi toodi üle üks ametikoht. 

Samuti tehti ettevalmistused tööstusomandi valdkonna korraldamise ja õigusloome toomiseks 
justiitsministeeriumi vastutusalasse. Tööstusomandi valdkonna korraldamine ja õigusloome võeti üle 
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 01.01.2012. Sellega seoses lisandus ministeeriumi 
valitsemisalasse patendiamet. Patendiametis on 74 ametikohta, lisaks tuli sama muudatusega 
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt üle kaks ametikohta (üks ministeeriumi tööstusomandi 
valdkonda ja üks IT-koht registrite ja infosüsteemide keskusse).  

Ette valmistati karistusregistri ülevõtmine politsei- ja piirivalveametilt (muudatus jõustus 01.01.2012). 
Üle toodi viis ametikohta. 

Vanglate ühendamine 

Alates 2011. aastast jätkavad Harku vangla ja Murru vangla tegutsemist ühe vanglana, mille nimeks 
sai Harku ja Murru vangla.  

Jõhvi justiitshoone 

Veebruaris avati Jõhvi uus justiitshoone, kus töötavad nüüd Tartu halduskohtu ja Viru maakohtu Jõhvi 
kohtumaja, Viru maakohtu Kohtla-Järve kohtumaja, Viru ringkonnaprokuratuuri Kohtla-Järve osakond 
ning Viru vangla kriminaalhooldusosakonna Jõhvi talitus.  

Justiitsvaldkonna peamised arendused ja eesmärgid lähiaastatel 

Justiitsvaldkonna peamised eesmärgid lähiaastatel on kiirendada kohtupidamist, edendada 
seadusloome kvaliteeti, hoida ja arendada head ettevõtluskeskkonda ning tagada inimeste 
põhiõiguste kaitse.  

Kiirema kohtumenetluse plaan sisaldab mitme praeguse kitsaskoha lahendamist, sh menetluste 
kiirendamist („sada päeva“), nüüdisaegseid IKT-lahendusi, kohtute spetsialiseerimist ja kohtuametnike 
palgatõusu kooskõlas riigi majanduslike võimaluste paranemisega.  

Seadusloome kvaliteedi tõusu nimel plaanib ministeerium senisest enam kaasata eksperte, teadlasi, 
ettevõtjaid, kodanikuühendusi ja teisi huvirühmi seaduseelnõude väljatöötamisse juba algfaasis. 
Õigusloome kvaliteedi arendamisel lähtutakse 2011. aastal heaks kiidetud õiguspoliitika 
arengusuundadest.  

Hea ettevõtluskeskkonna tagamiseks kavatseb ministeerium lühendada pankrotimenetlust, täiustada 
maksejõuetusmenetlust ja ärikeeldude regulatsiooni, vähendada bürokraatiat ja halduskoormust 
ettevõtluses ning arendada IKT-lahendusi inimestele mugavamaks ja lihtsamaks.  

Kuritegevuse vähendamiseks keskendutakse kuritegude ennetusele, alaealistele õigusrikkujatele ja 
võitlusele korruptsiooniga. Selleks on vaja tõhusat kriminaaljustiitssüsteemi (kiire menetlus, 
kvaliteetsed ekspertiisid, mõjusad alternatiivkaristused ning vanglasüsteemi arendamine (uue Tallinna 
vangla ehitamine)).  
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Kavandatavatest investeeringutest lähiaastatel annavad ülevaate raamatupidamise aastaaruande 
lisad 10 ja 11. 

Hinnang 2011. aasta tegevuskava elluviimisele ja selgitused kasutatud 
metoodika kohta 

Tegevuskava täitmist saab hinnata heaks. Täpsemalt vaata ülevaadet 2011. aasta tegevuskavade 
täitmise aruandest alates lk 11.  
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I RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSLASE MAJANDUSNÄITAJAD 
 
(tuhandetes eurodes) 

  2011 2010 

Bilansinäitajad 

 

 

Varad aasta lõpus 116 735,1 127 789,3 

Kohustused aasta lõpus 204 207,0 190 577,3 

Riigieelarvesse kuuluv netovara 
aasta lõpus -87 471,9 -62 788,0 

Tulemiaruande näitajad 

  Tegevustulud 36 411,2 35 430,1 

Tegevuskulud -125 185,0 -102 194,9 

Tegevustulem -88 773,8 -66 764,8 

Finantstulud- ja kulud -10 066,3 -10 012,8 

Muud näitajad 

  Koosseisuliste töötajate keskmine 
arv (inimest taandatuna täistööajale) 3 300 3 259 

Konsolideeritud asutuste arv 3 4 

Põhivarainvesteeringud 2 916,9 4 351,4 

Eelarve ja selle täitmise näitajad 

  Eelarve tulude maht 27 700,2 26 904,0 

Eelarve tulude täitmine 29 582,5 31 137,9 

Eelarve kulude maht 105 386,1 103 277,5 

Eelarve kulude täitmine 99 980,9 99 010,0 

Finantseerimistehingute maht -6 945,7 -6 398,5 

Finantseerimistehingute täitmine -6 835,0 -6 358,0 

 
2011. aastal on varad vähenenud võrreldes eelmise aastaga 8,6%. Suurim mõju varade muutusele 
tuleneb hoonete ja rajatiste kulumist ja allahindlusest (vt lisa 10).  

Kohustused on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 7,1% peamiselt pensionieraldiste suurenemise 
tõttu (vt lisa 12). 

Tegevustulud on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 2,8%, mis on tingitud kaupade ja teenuste 
müügist ja muude tulude suurenemisest (vt lisa 15 ja 16). 

Tegevuskulud on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 22,5%. Suurim mõju tegevuskulude tõusule 
on seotud pensionieraldiste suurenemisega (vt lisa 17). 

Finantskulud on suurenenud 0,5% seoses intressidega, mis arvestatakse pensionieraldiste 
pikaajalistelt kohustustelt (vt lisa 19). 

Töötajate üldarv valitsemisalas suurenes kokku 41 võrra. Justiitsministeeriumi ja valitsemisala 
suurenemine on tingitud järgmisest: 

1) justiitsministeeriumi koosseisu lisandus alates 01.01.2011 Riigi Teataja talitus (9 ametnikku); 
2) seoses tugiteenuste tsentraliseerimisega loodi kohtute raamatupidamiskeskusesse personali- 

ja palgaarvestuse osakond (7 töötajat), valitsemisala asutustes suunati vabanenud ressurss 
teistesse valdkondadesse; 

3) vanglates pöörati tähelepanu vakantside vähendamisele, st õnnestus täita rohkem ametikohti. 
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Konsolideeritud asutuse arv vähenes võrreldes 2010. aastaga ühe võrra. Registrite ja infosüsteemide 
keskus konsolideeriti justiitsministeeriumi juurde. 
 

 

Joonis 1. 2011. aasta majandusnäitajad võrdluses 2010. aastaga 

Eelarve tulude maht on võrreldes 2010. aastaga suurenenud 796 tuhat eurot (3%). Tulude täitmine 
ületas eelarve tulude mahtu 1 883 tuhat eurot (7%). Oodatust 2 680 tuhat eurot (17%) rohkem laekus 
riigilõive, mis tuleb kohtuasjade, äriregistri, kinnistusraamatu toimingute ning kommertspandiregistri 
toimingute prognoositud suuremast tehingute arvust. Majandustegevusest on enam laekunud tulu 651 
tuhat eurot (19%), mis on tingitud peamiselt äriregistri ja kinnistusraamatu päringute prognoositust 
suuremast mahust, Eesti Vanglatööstuse aktsiaseltsile müüdavate kommunaalkulude hinnatõusust 
tingitud suuremast tulust. Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) majandustegevusest laekunud tulu 
osutus prognoositust suuremaks seetõttu, et politsei tellis rohkem narko- ja joobetuvastusekspertiise, 
ning instituut korraldas ENFSI (Euroopa kohtuekspertiisiasutuste) aastapäeva ürituse ja Eesti 
kohtuekspertiisipäeva, millest osavõtjad tasusid osalustasud EKEI omatulude kontole, mida ei olnud 
eelarvesse plaanitud. Märksa väiksemaks osutus aga eelarvesse kavandatud toetuste laekumine 
(3 509 tuhat eurot), kuna mitu mahukat välisabi projekti ei alanud ning üks 2011. aastasse plaanitud 
toetus laekus juba 2010. aasta lõpus. 
 
Eelarve kulude maht suurenes võrreldes eelmise aastaga 2 110 tuhande euro võrra (2%). Kulude 
täitmine jäi eelarve mahust 5 405 tuhande euro võrra (5%) väiksemaks, mille põhjuseks on mitmete 
välisabi projektide ja hangete lükkumine 2012. aastasse ning 2011. aastal võetud kohustuste eest 
tasumine 2012. aastal. 
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II ÜLEVAADE 2011. AASTA TEGEVUSKAVA TÄITMISE 
ARUANDEST 

Käesolevas kokkuvõttes on kajastatud ülevaade justiitsministeeriumi valitsemisala strateegiliste ees-
märkide täitmisest 2011. aastal. Välja on toodud olulisemad teostatud tegevused justiitsministeeriumi 
arengukavas 2011–2014 määratletud nelja tegevusvaldkonna kaupa: 

 kriminaalpoliitika;  

 õigusemõistmine; 

 õiguskaitse; 

 õiguspoliitika. 
 

KRIMINAALPOLIITIKA 
 

Strateegilised eesmärgid: 

1. Eesmärk: kuritegevuse vähenemine 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine 

Registreeritud kuritegude arv: 2008 – 50 977; 2009 – 48 359; 2010 – 48 340. Eesmärk oli, et 2011 
jääks registreeritud kuritegude arv alla 48 000. 

 
Joonis 2. Registreeritud kuriteod, 2003-20112 

Kohtueelse menetluse kiirus – 2011. aasta 171 päeva. Eesmärk oli, et 2011. aasta kohtueelse 
menetluse kiirus ei lange (algtase 2009. aastal 248 päeva).  

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta  

2011. aastal on registreeritud kuritegude arv jätkanud langustrendi - kuritegude arv langes selgelt alla 
sihttaseme. 2011. aastal registreerisid uurimisasutused ja prokuratuur 42 567 kuritegu. See on 12% 
vähem kui 2010. aastal ja 26% vähem kui 2003. aastal, mis oli esimene aasta, mil kehtis 
karistusseadustik. Kuritegude registreerimine vähenes kogu Eestis erinevalt üle-eelmisest aastast 
küllaltki ühtlaselt. Kuritegude arv vähenes 12 maakonnas. Pärnumaal jäi peaaegu 2010. aasta 
tasemele ning Jõgevamaal ja Saaremaal pisut kasvas, õnneks küll ainult mõne protsendi võrra. 
Endiselt pannakse kõige enam kuritegusid toime Ida-Virumaal ja Tallinnas. Kuritegude arvu languse 
taga on eelkõige varavastaste kuritegude arvu vähenemine.  

Kohtueelse menetluse pikkus kriminaalasjades kahtlustatava jaoks on viimastel aastatel vähenenud.  
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2. Eesmärk: vangide arvu vähendamine 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine 

Kinnipeetavate isikute arv oli 2009. aasta lõpu seisuga 3545. Eesmärk oli, et vangide arv langeb 2011. 
aasta lõpuks 3440-le. 

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 

2011. a lõpu seisuga oli kinnipeetavate arv 3401. Sihttase on saavutatud. 

 
Joonis 3. Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste arv 100 000 elaniku kohta, 1998-2011 

3. Eesmärk: korduvkuritegevuse vähenemine 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine  

Korduvkuritegevuse vähenemise hindamiseks mõõdetakse seda, kui paljud vanglast vabanenud 
panevad 12 kuu jooksul toime uue kuriteo. Eesmärk oli, et 2010. aastal vanglast vabanenute 
retsidiivsusnäitajad ei tõuse võrreldes 2007. aastal vabanenutega. Andmed on aastase viitega. 

Algtase: 2007. aastal oli aasta jooksul pannud toime uue kuriteo 40% ja vanglasse sattunud 26%.  

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 

2010. aastal oli isikute osakaal, kes peale vanglast vabanemist 12 kuu jooksul panid toime uue 
kuriteo, 43%.  
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Joonis 4. Korduvkuritegevus: protsent karistuse ära kandnud isikutest, kes panevad 12 kuu jooksul toime uue 

kuriteo. www.just.ee/retsidiivsus  

Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused 

1. Kriminaalmenetluse kulude kindlakstegemisega seotud tegevused, süsteemi loomine ja 
juurutamine: kriminaalmenetluse kulude süsteemi esimene analüüs on valmis („Kohtueelse 
kriminaalmenetluse hind joobes juhtimise ja kauplusevarguse kuritegudes“, vt 
http://www.just.ee/kriminaalmenetlus). Kuritegevuse kulude mõõtmise süsteemi arendamist 
jätkatakse. 

2. Kohtuekspertiisi arendamisega seotud tegevused: Sõrmejälje moodul on asendatud 
keemiamooduliga (sisaldab narkoladu). On olemas tarkvaraline võimekus videokonverentside 
pidamiseks, et paigutada tehnika Tartu ja Pärnu, suvel Kohtla-Järve kohtumajja. Välja on töötatud 
küberkuritegevuse ekspertiisi akrediteerimine. On loodud DNA automaatse andmevahetuse 
võimekus. Sõrmejälgede automaatse andmevahetuse tarkvaraarenduse hange käib ja on 
vaegtöödega vastuvõetud 06.12.2011 (vaegtööde likvideerimiseks käivitus 30 tööpäeva 
3.02.2012). 2 CENTRE projekt käivitus 01.01.2012.  

3. Kriminaalasjade menetluse kiirendamise ja kvaliteedi tagamisega seotud tegevused eri 
menetlusliikides. Valmisid menetlussuutlikkuse ja alaealiste menetluskiiruse ülevaade, mille 
kohaselt on menetluskiirus alaealiste kahtlustatavate puhul järjest kasvanud ning mõnevõrra 
langenud alaealiste vägivallakuritegudes kannatanute puhul www.just.ee/kriminaalmenetlus 

4. Väärteomenetluse lihtsustamine ja tõhustamisega seotud tegevused: Väärteomenetluse seadustik 
saadetakse riigikogule 2012. aasta esimesel poolaastal. Väärteo ÜKTd kohaldatakse alates 2012. 
aasta 1. jaanuarist. 

5. Vahi all pidamiste tähtaegade sätestamine kinnipeetavate arvu vähendamiseks ja sellega seotud 
tegevused: rakendatud on vahistamise asendamine elektroonilise valvega, mida määrati 2011. 
aasta teisel poolaastal 35 isikule. 

6. Alternatiivkaristuste võimaldamine ja soodustamine kinnipeetavate arvu vähendamiseks ja sellega 
seotud tegevused: ette valmistati seksuaalkurjategijate ravi võimaldav eelnõu. 2011. aastal 
jõustus süüdimõistetule narkoravi võimaldav seadus – seega on alternatiivkaristuste ring 
laienenud. ÜKT pakkujate ring on 2011. aasta lõpuks samuti suurenenud: 2011 oli nimekirjas 
1074 tööandjat, 2010. aasta lõpus aga 960. Uusi lepinguid on 2011. aasta jooksul sõlmitud 160 
tööandjaga, kellest 57 on riigi või omavalitsuse tööandjad. 

7. Inimkaubanduse ja vihkamiskuritegude vastase võitlusega seotud tegevused: Kohtusse saadeti 
kolm rahvusvahelise inimkaubanduse kriminaalasja (2010. aastal oli neid 2).  

http://www.just.ee/retsidiivsus
http://www.just.ee/kriminaalmenetlus
http://www.just.ee/kriminaalmenetlus
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8. Korruptsioonivastase võitlusega seotud tegevustest valmisid 2011. aastal ametnike ja ajakirjanike 
huvide konflikti vältimise juhised, mida tutvustati ka avalikkusele. 

9. Majanduskuritegude vastase võitlusega seotud tegevustest (sh juriidiliste isikute vastutus, 
rahapesuvastane võitlus, kartellidevastane poliitika): kohtusse saadetud konkurentsikuritegudega 
seotud kriminaalasjade arv jäi samaks, kasvas aga tuvastatud kuriteoepisoodide arv. 
Spetsialiseerunud menetlejad on konkurentsiametis ja riigiprokuratuuris.  

10. Süütegude ennetamise tõhustamiseks on kaheksas omavalitsuses käimas kuriteoennetuse 
projekt. Virumaal käivitus ka uus tugiisikute projekt. 

11. Tehtud on kriminoloogilisi, karistuspraktika, kriminaalpoliitilise mõju, tasuvus- ja teisi uuringuid 
ning soodustatud nende tegemist. Läbi on viidud tudengitööde konkurss. Olulisemate eelnõude 
mõjusid on analüüsitud (nt väärteomenetluse seadustiku puhul). 

12. Riskihindamise metoodika arendamise ja rakendamisega seotud tegevused: riskihindamise 
metoodikat on arendatud ja tagatud riskide personaalse hindamise ühtsus tegevuskavas 2011. 
aastaks plaanitu järgi. 01.04.2011 rakendusid riskihindamise arenduse esimese etapi 
muudatused, koolitati riskihindamist koostavaid ametnikke. Teise etapi muudatused on valminud 
ning edastatud IT-arendajatele 2011. a novembris. 01.10.2011 rakendus riskihindamise osana 
tugevdatud järelevalve hindamise ankeet. 

13. Tööga hõivatud vangide arvu suurendamine ja sellega seotud tegevused on täidetud 
tegevuskavas 2011. aastaks plaanitu järgi. 2011. aastal maksti töötasu majandustöödel töötamise 
eest 1052 vangile (2010. aastal 1002 vangile). Oskustöödel töötamise eest maksti 2011. a töötasu 
737 vangile (2010. aastal 716 vangile). Kõik vangid, kelle karistus on pikem kui üks aasta, on 
olnud hõivatud töötamisega, neid on sellest keeldumise eest karistatud või on nad olnud 
põhjusega töökohustusest vabastatud. 

14. Kutseõppes osalejate ja eesti keele õppijate osakaalu suurendamisega seotud tegevustest on 
kolmes vanglas nende osakaalu suurendatud ning motiveeritud vangidele on tagatud võimalus 
õppida riigikeelt. Eesti keele õppe lõpetas 2011. aastal positiivsete tulemustega 430 vangi (s.o 
171 vangi rohkem kui 2010. aastal). 

15. Õigusrikkujate narkoravi tagamisega seotud tegevused: 01.08.2011 kirjutati Eesti-Šveitsi koostöö-
programmi raames alla süüdimõistetud uimastisõltlastele ravi rahastamise leping. Projekti nõuded 
kehtestati ja avaldati Riigi Teatajas 14.11.2011. Hange on avatud 13.01.2012. Ravilepingute 
sõlmimiseni jõutakse eeldatavasti 2012. aastal, siis hakatakse ka ravi pakkuma. 

16. Elektroonilise järelevalve kasutamisega (vahistamise ja lühiajalise vangistuse asemel) ning 
kriminaalhoolduse tingimuste rikkumise korral seotud tegevused on täidetud 2011. aasta 
tegevuskava järgi, mille kohaselt pidi olema elektroonilise valve võimekus 100 isikut igal hetkel. 
Kokku määrati aasta jooksul elektrooniline valve 196 isikule, neist vahistamise asemel 30-le, 
lühiajalise vangistuse asemel 1-le ja lisakohustusena 6-le. 31.12.2011. a seisuga oli elektroonilise 
valve all aktiivseid isikuid 106. Elektroonilise valve muudatused rakendusid 2011. aastal edukalt. 

17. Tallinna vangla uue hoone rajamiseks jätkati vangla rajamise kavandamisega. Läbirääkimised 
krundi omanikuga lõppesid ja 2011. aasta lõpu seisuga menetleti detailplaneeringut (Rae vallas). 

18. Tegevused, mis on seotud erialase kvalifikatsiooniga töötajate osakaalu suurendamisega 
professionaalse ametnikkonna tagamiseks (sh kriminaalhooldajad). 2008. aastal oli erialaharidus 
35% vanglaametnikest. 2011. aastal oli erialaharidus 1080 vanglaametnikust 585-l ehk 55% 

Seoses Harku ja Murru vangla ühendamisega ning töökorralduse muudatustega lahkus 
paarkümmend erialaharidusega ametnikku. 

Tegevuskavas plaanitud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 

Korruptsioonivastane seadus ei ole jõustunud. Eelnõu saadeti 2012. aasta algul valitsusse, jõustumise 
ajaks on plaanitud 01.09.2012. Eelnõu menetlemine võttis arvatust rohkem aega erimeelsuste ja 
pikkade läbirääkimiste tõttu kooskõlastusringil. 
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ÕIGUSEMÕISTMINE 
 

Strateegilised eesmärgid 

4. Eesmärk: korrakohane õigusemõistmine mõistliku aja jooksul 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine 

Algtase: keskmised arvestuslikud menetlusajad kriminaal-, tsiviil- ja haldusasjade menetlemisel 2009. 
aasta lõpu seisuga: kriminaalasjade menetlemisel 451 päeva (2008. a 515), tsiviilasjade menetlemisel 
206 päeva (2008. a 243 päeva) ja haldusasjade menetlemisel 130 päeva (2008. a 132 päeva). 2010. 
aastal oli haldusasjade keskmine arvestuslik menetlusaeg 138 päeva, tsiviilasjades 197 päeva, 
üldmenetluses kriminaalasjades 426 päeva, väärteoasjades 133 päeva. 

Eesmärk oli, et 2011. aasta lõpuks ei ole õigusemõistmise olukord oluliselt halvenenud ja on suudetud 
minimeerida keerulisest majandusolukorrast tingitud õigusemõistmise eelarvemahu vähenemise mõju 
(algtase: 2009. aasta). 

2011. aastal keskmine asja lahendamise aeg tsiviilasjade puhul esimeses astmes vähenes aastaga 
178-lt 164-ni, üldmenetlustes kriminaalasjades 433-lt 346-ni, väärteomenetlustes 132-lt 79-ni. 
Haldusasjade menetlusaeg on kasvanud 127-lt 142 päevani (põhjuseks kinnipeetavate kaebuste suur 
hulk).  

Teises astmes apellatsioonkaebuste menetlemise aeg on tsiviilasjades vähenenud 193-lt 167 päevani, 
kriminaalasjades 59-lt 54-ni, haldusasjades 202-lt 191 päevani. Kuid haldusasjade 
määruskaebusmenetluste aeg on kasvanud 48 päevalt 78-ni. 

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta  

2011 oli esimene majanduslangusejärgne aasta, mil maakohtutele saabus vähem uusi asju: tsiviilasju 
9%, kriminaalmenetlusasju 13%, haldusasju 9% vähem. Vaid väärteomenetlusasju saabus 5% võrra 
rohkem, mille tingis füüsilise isiku väärteoasjade kasv. Koos vanade menetluses olevate asjadega 
ootas maakohtutes lahendamist 75 070 erineva kiirus- ja keerukusastmega kohtuasja ning 
halduskohtutes 4514 kaebust. Sellest hulgast sai maakohtutes esmase lahenduse 57 907 tsiviil-, 
kriminaal- või väärteomenetlusasja ning 3163 haldusasja. Aasta lõpuks jäi esimese astme kohtute 
menetlusse maakohtutes ligi 17 000 kohtuasja, millest umbes 5–7 protsendil on mõistlik menetlusaeg 
möödunud.  

Kui esimeses astmes iseloomustas aastat mõningane uute asjade langustrend, siis ringkonnakohtute 
kohta seda väita ei saa. Aasta jooksul laekus ringkonnakohtutele lahendamiseks kõikides 
menetlusliikides kokku 6552 apellatsioon- või määruskaebust ning läbi jõuti vaadata 6763 
apellatsioon- või määruskaebust. Uute asjade mõningane kasv koos täitmata ametikohtadega on 
viimastel aastatel tinginud keskmise menetlusaja pikenemise teises astmes.  

Menetlustähtaegade lühenemist on takistanud vakantsete kohtunikukohtades suur arv (2010–2011 
lahkus süsteemist mitu kohtunikku ootamatult, mõned konkursid on ebaõnnestunud, 2012. aasta 
alguses on täitmata 18 kohtunikukohta). Menetlustähtaegadele avaldab mõju see, et lahendi said 
paljud aastatel 2008–2009 sissetulnud kohtuasjad, mil saabunud asjade arvu kasv oli märgatav. 

Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused 

1. 2011. aastal korraldati konkurss 22 kohtunikukohale, mille käigus täideti kuus ja ilmselt täidetakse 
veel seitse kohtunikukohta. 2011. aastal tehti olulisi edusamme kohtuametnike koolituse asjus: 
koolitused toimusid koolitusnõukogus heaks kiidetud koolitusplaani järgi, need sisaldasid nii 
menetlusõiguse kui ka oskuskoolitusi. 

2. Infotehnoloogiliste lahenduste arendamisega seotud tegevused. Koostöös kohtutega on valminud 
uue kohtute infosüsteemi (KIS2) nõuete dokumendid ning alustatud on süsteemiarendustega. Kõik 
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kriminaalasjade üldmenetlused helisalvestatakse, enamik suuremaid kohtumaju on varustatud 
videokonverentsi seadmetega, toimib suhtlus vanglate ja välisriikidega.  

Tegevuskavas plaanitud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 

Õigusemõistmise eelarvestamise ja rahastamise arendamise puhul on kohtusüsteemi tulemus-
rahastamise eesmärk täidetud osaliselt. Põhjuseks on lisavahendite puudumine riigieelarves. 

Kohtute infosüsteemi arendustes on plaanitud uue kohtute infosüsteemi (KIS2) jätkuarendused, mille 
lähteülesanne valmib 2012. aastal. Piisavas koguses helisalvestustarkvara ja videokonverentsi 
seadmeid ei saanud soetada finantsvahendite nappuse tõttu.  

Kohtumenetluste menetlusreeglite ühtlustamine ja tõhustamine. Riigilõivuseaduse ja osa kavandatud 
tsiviilkohtumenetluse seaduse muudatusi on välja töötatud, kohtusüsteemiga läbi arutatud ja saadetud 
kooskõlastusringile, kuid eelnõu pole vastu võetud. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku osa muudatusi 
jäid eelnõust välja, sest neid soovitakse veel kohtunikkonnaga arutada. 

ÕIGUSKAITSE 

Strateegilised eesmärgid: 

5. Eesmärk: hästi toimiv õiguskaitsesüsteem 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine ja selgitused eesmärgi saavutamise kohta  

Notariteenus on muutunud kättesaadavamaks.  

Täidetud on 2011. aastal püstitatud eesmärk, et notarite ülesannete ring laieneb ning nad hakkavad 
sõlmima ja lahutama abielusid ning tegutsevad koja alalise vahekohtu kaudu vahekohtunikena. Tööle 
on rakendatud kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda. 

Registrite teenuse kättesaadavus. 

Plaanikohaselt on rakendunud XBRLi aruandlussüsteemi teine etapp, millega loodi võimalus 
suurendada e-aruandluse projekti ulatust nii, et majandusaasta aruandeid saavad XBRLi kujul esitada 
ka need ühingud, kes ei ole saanud seda teha esimese projekti käigus (PDF-aruande esitajad). 
Kinnistustoimikute massdigiteerimist toetav infotehnoloogiline lahendus on rakendatud, alustati Harju 
maakohtu kinnistustoimikute massdigiteerimist (2011. aasta lõpuks digiteeritud 30% toimikutest). 

Äriühingut on võimalik asutada kahe tunniga. 

Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused 

1. Registrite institutsionaalsed ja strukturaalsed muudatused ning registripidamises notarite 
osatähtsuse suurendamisega seotud tegevused: 2011. aastal valminud ja rakendunud 
kinnistuportaal võimaldab suhelda kinnistusosakondadega elektrooniliselt. Valminud on 
kinnistutoimikute digiteerimist võimaldavad arendused. E-kinnistusraamat on lõimitud ehitisregistri 
ja maakatastriga. Suhtlus äriregistriga toimub samuti peamiselt elektrooniliselt.  

2. Õigusametite ja -kutsete - kohtutäiturite, pankrotihaldurite notarite, vandetõlkide ja advokaatide - 
ameti- ja kutsetegevuse arendamine: kohtutäiturite ja pankrotihaldurite avalik-õiguslik koda on 
enesekorralduslikul põhimõttel tööle rakendunud.  

Valmis vandetõlkide institutsiooni analüüs, mille pinnalt valmistatakse 2012. aastal ette valmistada 
vajalikud seadusemuudatused vandetõlgi kutse arendamiseks. Vandetõlgid tõlgivad seadusi. 
Vandetõlgi eksamid on korraldatud inglise ja vene keeles, mille tulemusel on lisandunud kolm uut 
vandetõlki. 



 JUSTIITSMINISTEERIUMI TEGEVUSARUANNE 2011 
 

17 
 

3. Registrite aruandluskorralduse lihtsustamisega (XBRL) seotud tegevused. Vastavad infosüsteemi 
arendused töötati välja XBRL taksonoomia konsolideerimisgrupi ja IFRS majandusaasta aruande 
jaoks. 

4. Riigi õigusabi korralduse arendamiseks oli kavas läbi viia riigi õigusabi korralduse audit. Audit algas 
2011. aastal, kuid aruanne valmib 2012. aastal. 

5. Eesti seaduste süsteemse inglise keelde tõlkimise tagamiseks on kehtestatud tõlketegevuse uue 
korralduse alused. Tõlkimine on oluline rahvusvahelise konkurentsivõime ja ärikeskkonna 
läbipaistvuse huvides. Tõlkeid tellitakse vandetõlkidelt uue määruse alusel (vandetõlgile tõlketööde 
määramise ja täitmise kord ning tasumäärad).  

ÕIGUSPOLIITIKA 

Strateegilised eesmärgid 

6. Eesmärk: efektiivne avalik haldus 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine  

Riigivalitsemiskulud ei ole kasvanud ja jäävad 2009. aasta tasemele. 

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta  

Riigivalitsemiskulud ei ole kasvanud.  

Tegevuskulude kasvu pole riigi eelarvestrateegia ja riigieelarvega ette nähtud. Avalike teenuste 
kvaliteedi tõstmiseks on tulnud ressursse tõhusamalt kasutada. 

7. Eesmärk: usaldusväärne riik 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine 

Avaliku teenistuse usaldusväärsus ei lange (algtase: EMORi andmetel valitsuse usaldusväärsus 47%, 
riigikogu 38%, erakonnad 17% ja üldine usaldusväärsus 43%). 

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta  

Ametnike usaldusväärsuse uuringut 2011. aastal ei tellitud. 2010. aasta uuringu kohaselt suurt 
muutust ametnike usaldusväärsuses toimunud ei ole, kuid võrreldes 2009. aastaga on usaldusväärsus 
tõusnud 43%-lt 45%-ni 

(http://www.avalikteenistus.ee/public/2010_ATasjatundlikkus_ja_usaldusvaarsuse_aruanne-fin.pdf). 
Usaldusväärsuse all peetakse silmas ausust, erapooletust ja läbipaistvust. 

8. Eesmärk: eraelu kaitse, sõna- ja teabevabadus 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine  

Staatus maailma vabaduse edetabelis – vaba. 
(http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7820)  

Staatus maailma pressivabaduse edetabelis – vaba 
(http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&country=7820&year=2010)  

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 

http://www.avalikteenistus.ee/public/2010_ATasjatundlikkus_ja_usaldusvaarsuse_aruanne-fin.pdf
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2010&country=7820
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&country=7820&year=2010
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Staatus on vaba nii maailma vabaduse edetabelis kui ka pressivabaduse edetabelis.  

9. Eesmärk: konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond 

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine  

Eesti on Maailmapanga edetabelis „Doing Business“ 19. kohal (2009. aastal 22). 

Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 

Eesti oli 2011. aasta Maailmapanga edetabelis „Doing Business“ 18. kohal. 

Maailmapanga aruande „Doing Business 2011“ järgi, mis ennekõike hindab äritegevusega seotud 
õiguskeskkonda (sh äri alustamine, ehitusload, omandi ja investeeringute kaitse, lepingute 
maksmapanek, äri lõpetamine), on Eesti maailmas 183 võrdlusriigi hulgas paremuselt 18-ndal kohal, 
eespool näiteks Jaapanist, Saksamaast ja Šveitsist. Sama kõrge koha säilitamine nõuab tõsist ja 
pidevat tööd õiguskeskkonna arendamisel, kuivõrd teised riigid moderniseerivad samuti oma 
õiguskorda aktiivselt. Aasta 2012 raportis on Eesti 24. kohal. Peamiseks languse põhjuseks on kehv 
tulemus ehituslubade andmisel ja pankrotimenetluses. Samas tuleb tõdeda, et senine Doing Business 
raporti koostamine ei ole arvestanud Eestis tehtud reformide eripäradega, sh elektrooniliste vahendite 
ulatusliku kasutamisega. 

Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused 

1. Riigikogu otsustas 23.02.2011 kiita heaks õiguspoliitika arengusuunad (ÕPAS) aastani 2018. 
22.12.2011 kiitis valitsus heaks „Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja“, mis rakendab 
õiguspoliitika arengusuundi ja mille eesmärk on parandada eelnõude kvaliteeti, suurendada 
avalikkuse kaasamist ning muuta Eesti õigusruum selgemaks. Selle abil on täpsustatud 
õigusloome protsessi reeglid.  

2. Avaliku teenistuse seaduse eelnõu väljatöötamine: enne eelnõu kooskõlastusringile saatmist peeti 
osalistega mitteametlikke läbirääkimisi. Eelnõu esitati valitsusele 2012. aasta alguses.  

3. Halduskohtumenetluse regulatsiooni korrastamisega seoses jõustus 01.01.2012 uus halduskohtu-
menetluse seadustik. Seadusega on loodud väga head võimalused kiireks halduskohtu-
menetluseks.  

4. Riigivastutuse regulatsiooni uuendamisega seotud tegevused: Riigikogu tegi põhimõttelise otsuse 
riigivastutuse seaduse kontseptsiooni kohta 2011. aasta novembri lõpus. Põhiseaduskomisjoniga 
kooskõlastatult edastab justiitsministeerium oma seisukohad eelnõu muutmiseks 2012. aastal. 
Mitmetest riigikohtu lahenditest kerkisid üles põhimõttelised küsimused eelnõu kontseptuaalse 
ülesehituse kohta (kohtualluvuse küsimused eri asjades). 

Tegevuskavas plaanitud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 

Et tuua riigi esindamise pädevus Euroopa Kohtus ja ELi esimese astme kohtus justiitsministeeriumi, 
tehti 2010. aastal analüüs, misjärel alustati läbirääkimisi välisministeeriumiga riigi esindamise 
pädevuse ületoomiseks. Kerkinud eriarvamuste tõttu ei ole otsuseni jõutud.  

Halduskorralduse regulatsioon jäi välja töötamata, sest seda puudutavad põhimõtteliste otsuste 
langetamine ja valikute tegemine on võtnud plaanitust enam aega. Halduskorralduse regulatsiooni 
puhul on tõstatatud põhimõttelist otsustamist vajavad küsimused ning neid arutab veel justiits-
ministeeriumi juhtkond. 
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III ASUTUSE JUHI HINNANG SISEKONTROLLISÜSTEEMI KOHTA 
JA ÜLEVAADE RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSLASE 
TEGEVUSEST SISEAUDITI KORRALDAMISEL 

1. Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 

Asutuse juhina on mul kohustus tagada sisekontrollisüsteemi rakendamine ja selle tulemuslik 
toimimine ministeeriumis ja tema valitsemisalas. Sisekontrollisüsteem on valitsusasutuse ja 
valitsusasutuse hallatava riigiasutuse juhtimisel rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele 
suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada:  

 õigusaktidest kinnipidamise;  

 vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärase kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja 
muust sarnasest tingitud kahju eest; 

 asutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel; 

 asutuse tegevuse kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse info kogumise, säilitamise ja 
avaldamise.  

 
Asutuse juhina hindan justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala sisekontrollisüsteeme kokkuvõttes 
parandamist vajavaks

1
. Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb viimase aasta siseauditite tulemustel, 

valitsemisala siseste kindlustandvate tööde (sh teenistuslikud järelevalved, kvaliteedisüsteemi 
siseauditid) tulemustel, juhtkonna poolsetel ülevaatustel, välisaudiitorite jt väliste hindajate (sh 
Riigikontroll, audiitorettevõtja) arvamustel. Auditite ja järelevalvete raames tehtud ettepanekud 
sisekontrollisüsteemide täiustamiseks on olulisel määral rakendatud.  
 
 

2. Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi 
korraldamisel 
 
Asutuse juhina kinnitan, et justiitsministeeriumi siseaudiitoritele on tagatud tööks vajalikud tingimused, 
ligipääs tööks vajalikule infole ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst.  
 
Justiitsministeeriumi siseauditi üksuse tegevus vastab olulises osas rahvusvaheliste siseauditi 
standarditega, mille kinnitamiseks toimus 2009. aastal siseauditi funktsiooni sisemine kvaliteedi-
hindamine (aruanne valmis 2010. aastal) ning 2010. aastal väline kvaliteedihindamine (aruanne valmis 
2011. aastal).  
 
Asutuse juhina hindan ministeeriumi siseauditi üksuse tööd väga heaks. Peamiseks üksuse antavaks 
lisandväärtuseks pean 

 kindlustunnet, et loodud sisekontrollisüsteemid toimivad ja tagavad eesmärkide saavutamise 
ning vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise; 

 sisekontrollisüsteemide pidevat täiustamist ettepanekute abil.  
 

                                                 
1
 „Parandamist vajav“ – välja on toodud üksikud konkreetsed kontrollinõrkused. Üldiselt on aga hinnatud sisekontrollimeetmed 

adekvaatsed, sobivad ja mõjusad andmaks põhjendatud kindlustunde, et riskid on juhitud ja eesmärgid saavutatakse. 



 JUSTIITSMINISTEERIUMI TEGEVUSARUANNE 2011 
 

20 
 

IV ÜLEVAADE RIIGI RAAMATUPIDAMISKOHUSLASE 
VALITSEMISALAS OLEVA ÄRIÜHINGU KOHTA 

Justiitsministeerium valitsemisalas ei asutatud 2011. aastal ühtegi uut äriühingut, samuti ei omandatud 
ühtegi uut osalust.  

AS Eesti Vanglatööstus  

2001. aastal asutas justiitsministeerium vangide tööhõive organiseerimiseks AS-i Eesti Vanglatööstus 
(äriregistri number: 10727967), mis on 100% riigi osalusega aktsiaselts. Oma eesmärki realiseerib 
ettevõte tootmistegevuse kaudu, hõivates võimalikult palju vange, tagades neile kutsealase ette-
valmistuse ja korralikud töötingimused. 

Aktsiakapital on 7 000 tuhat krooni (70 000 aktsiat nimiväärtusega 100 krooni aktsia). Riigi osaluse 
suurus 2011. aastal ei muutunud. Aktsiakapital muudetakse eurodesse 2012. aastal. 
 
Eesti Vanglatööstus on edukalt välja arendanud kaubamärgi Stoveman. Selle all toodetakse ja 
müüakse saunaahje, suitsu- ja grillahje, kaminahje, kaminatarvikuid jm metalltooteid, samuti 
õmblustooteid. Eestis toodetavate puiduküttega saunaahjude müügis on hõivatud liidripositsioon. Kõiki 

tooteid on võimalik näha ja tellida ettevõte kodulehe kaudu: www.evt.ee. 

Ettevõte tegutseb kolmes vanglas: Harku ja Murru, Tartu ning Viru vanglas. 

 Harkus asub ettevõtte õmblustsehh ning pakkimis- jm teenuste tsehh. Tellimistöödena tehakse 
lihtsamaid õmblustöid ning pakendamis- ja komplekteerimistöid;  

 Tartus asub metallitsehh, kus teostatakse tellimustöödena erinevaid metallitöid ja osutatakse 
pulbervärviteenust;  

 Viru vanglas toodetakse töömahukaid metallkonstruktsioone ning Stovemani kaubamärgi all 
müüdavaid metalltooteid, Viru vanglas asub pesumaja ja puidutsehh, samuti rendipinnad metalli- 
ja puidutsehhile. 

 Aruandeaastal lõpetati tootmistegevus Murru territooriumil asunud puidutsehhis. 

2011. aastal oli põhirõhk omatoodangu arendamisel ja klientuuri laiendamisel väljaspool Eestit. 
Ettevõte saavutas müügituluks 1 921 tuhat eurot, sh müük ELi liikmesmaades oli 199,6 tuhat eurot, ja 
kahjumiks 31,1 tuhat eurot. Ettevõttes töötas keskmiselt 24 töölepinguga töötajat. Ettevõte pakkus 
2011. aastal tööd keskmiselt 384 vangile. 2010. aastal oli see näitaja 308.  
 
Ettevõtte tähtsamad finantsnäitajad 2011. aastal (võrdluseks lisatud 2010. ja 2009. aasta andmed): 

(tuhandetes eurodes) 

  2011 2010 2009 

Varade maht 1 186,3 1 226,7 1 525,4 

Omakapital 939,5 970,6 1 237,2 

Müügitulu 1 921,3 1 896,1 1 795,7 

Brutokasum 261,5 51 163 

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) -31,1 -266,6 -120,9 

 

Olulisemad finantssuhtarvud 2011. aastal (võrdluseks lisatud 2010. ja 2009. aasta andmed): 

  2010  2009  2008  

Käibe kasv 1,33 5,59 -15,43 

Brutokasumi määr 13,61 2,69 9,08 

Käiberentaablus -1,62 -14,06 -6,73 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,76 2,78 2,57 

Varade rentaablus ROA -2,62 -21,74 -8,09 

Omakapitali rentaablus ROE -3,31 -27,47 -9,77 

 

http://www.evt.ee/
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2011. aastal ei ole ettevõte saanud justiitsministeeriumi eelarvest sihtotstarbelist eraldist vangide 
tööhõive korraldamiseks (2006. ja 2007. aastal eraldati 191,7 tuhat eurot aastas).  
 
Võrreldes 2010. aastaga on 2011. aastal ettevõtte müügitulu kasvanud ligikaudu 25 tuhande euro 
võrra. Brutokasum on suurenenud nii 2009. kui 2010. aastaga võrreldes. Ettevõte on kohanenud 
turuolukorraga ning suutnud keskendada oma tegevuse kasumlikele toodetele ja 
tegevusvaldkondadele. Ettevõtte eesmärk on eelkõige korraldada vangidele tööhõive kaudu 
taasühiskonnastamist toetavaid tegevusi, st rakendada võimalikult palju vange tööle. Seega ei ole 
ettevõtte ainueesmärk teenida tulu. Kui seada eesmärgiks kasum, siis võib see mõjuda negatiivselt 
vangide tööhõive tagamisele. 
 
AS-ile Eesti Vanglatööstus eraldati 2009. aastal Euroopa sotsiaalfondist raha inimressursi arendamise 
rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise 
suurendamise“ elluviimiseks, rakendades projekti „Kvalifitseeritum tööjõud – turvalisem ühiskond“. 
Projekti üldeesmärk on suurendada ja parandada kinnises ja avavanglas viibivate vangide võimalusi 
omandada vangistuses kvalifitseeritud tööoskusi, pakkudes neile vanglates väljaõpet ja parandades 
nende juurdepääsu töökohtadele Murru, Tartu ja Viru vangla piirkonnas asuvates ettevõtetes. 
Sihtrühmast on plaanitud projekti jooksul kaasata 1034 vangi, kellest mehi on 850 ja naisi 184. Projekt 
kestab 01.10.2009–30.09.2012.  

2011. aastal soetati materiaalset põhivara 63,4 tuhande euro väärtuses, sh ehitiste parendused 9,2 
tuhat eurot, masinad ja seadmed 51,9 tuhat eurot ning muu materiaalne põhivara 2,3 tuhat eurot.  

2012. aastal on kavas jätkata samadel tegevusaladel. 2012. aasta müügituluks on plaanitud 1 970 
tuhat eurot. Suuremat rõhku ja vahendeid plaanitakse suunata tootearendusele ning 
kvaliteedikontrollile, metallitööstuses asutakse juurutama ISO 9001 kvaliteedistandardit. 2012. aastal 
hõivatavate vangide arvu eesmärk on 345, hõivatavate arvu vähenemine võrreldes 2011. aastaga 
tuleneb Murru vangistusosakonna sulgemise tegevustest. 

  



   JUSTIITSMINISTEERIUMI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2011 
 

22 
 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

BILANSS         

(tuhandetes eurodes) 

 

    31.12.2011 31.12.2010 Lisa 

Varad   116 735,1 127 789,3   

Käibevara   17 965,8 19 019,3   

  Raha ja pangakontod 7 118,4 7 535,2 3 

  Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 7 419,8 5 987,8 5A 

  Muud nõuded ja ettemaksed 3 392,9 5 466,5 6 

  Varud 32,0 29,8 7 

  Müügiootel põhivara 2,7 0,0 10 

Põhivara   98 769,3 108 770,0   

  Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 939,5 970,6 8 

  Kinnisvarainvesteeringud 1,6 96,6 9 

  Materiaalne põhivara 92 149,1 102 430,6 10 

  Immateriaalne põhivara 5 679,1 5 272,2 11 

Kohustused ja netovara    116 735,1 127 789,3   

Lühiajalised kohustused    17 979,5 18 513,0   

  Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed 29,5 28,2 5A 

  Võlad tarnijatele 1 768,4 919,0   

  Võlad töövõtjatele 2 571,3 2 773,4   

  Muud kohustused ja saadud ettemaksed 8 900,8 9 058,3 6 

  Eraldised 2 249,0 1 897,7 12 

  Laenukohustused 2 460,5 3 836,4 13 

Pikaajalised kohustused   186 227,5 172 064,3   

  Eraldised 120 812,1 104 918,6 12 

  Laenukohustused 65 415,4 67 145,7 13 

Eelarvesse kuuluv 
netovara 

  -87 471,9 -62 788,0   
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TULEMIARUANNE        
(tuhandetes eurodes) 
 

       2011 2010 Lisa 

Tegevustulud 36 411,2 35 430,1   

Kaupade ja teenuste müük 21 790,5 20 373,7   

  Riigilõivud 18 182,3 16 867,0 5B 

  Tulud majandustegevusest 3 608,2 3 506,7 15 

Saadud toetused 2 570,3 4 271,6 14A 

Muud tulud 12 050,4 10 784,8 16 

Tegevuskulud -125 185,0 -102 194,9   

Antud toetused -4 024,4 -2 831,5 14B 

Tööjõukulud -73 796,2 -57 446,7 17 

Majandamiskulud -25 750,2 -23 514,0 18 

Muud kulud -10 868,9 -11 604,2 19 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -10 745,3 -6 798,5 20 

Aruandeperioodi tegevustulem -88 773,8 -66 764,8   

Finantstulud ja -kulud -10 066,3 -10 012,8   

Intressikulu -10 035,2 -9 746,1 19 

Tulem osalustelt -31,1 -266,7 8 

Aruandeperioodi tulem -98 840,0 -76 777,6   

Siirded 98 840,0 76 777,6   
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RAHAVOOGUDE ARUANNE         
(tuhandetes eurodes) 
 

    2011 2010 Lisa 

Rahavood põhitegevusest       

Aruandeperioodi tegevustulem   -88 773,8 -66 764,8   

Korrigeerimised:         

  
Põhivara amortisatsioon ja 
ümberhindlus 

10 745,3 6 798,5 20 

  
Saadud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

-1 316,9 -2 663,0 14A 

  
Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

24,9 0,0 14B 

  Kasum/kahjum põhivara müügist 0,0 -4,8 16 

Korrigeeritud tegevustulem -79 320,5 -62 634,1   

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -601,3 434,6   

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 10 551,5 -6 488,5   

Rahavood põhitegevusest kokku -69 370,3 -68 688,0   

Rahavood investeerimistegevusest       

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -2 916,9 -4 351,3   

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2 028,1 1 105,0 
 

Makstuid sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -24,9 0,0 14B 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -913,7 -3 246,3   

Rahavood finantseerimistegevusest        

Saadud laenud 0,0 1 798,0   

Laenude tagasimaksed -1 791,5 -142,8   

Arvelduskrediidi muutus 304,4 0,0   

Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid -2 074,4 -1 924,1   

Makstud intressid -3 738,4 -3 386,6 13 

Netofinantseerimine eelarvest 77 167,1 83 119,2   

Rahavood finantseerimistegevusest kokku 69 867,2 79 463,7   

Puhas rahavoog -416,8 7 529,3   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 7 535,2 5,9 3 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 7 118,4 7 535,2 3 

Raha ja selle ekvivalentide muutus -416,8 7 529,3   
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE   

(tuhandetes eurodes) 

   

    Lisa 

Saldo 31.12.2009 68 684,3   

Siire tulemi elimineerimisest -6 225,6 21 

Muutused arvestuspõhimõtetes 329,3   

Saldo 31.12.2010 62 788,0   

Siire tulemi elimineerimisest 17 153,6 21 

Muutused arvestuspõhimõtetes 7 534,5 21 

Ümberhindlus 
-4,2 10 

Saldo 31.12.2011 87 471,9   

 
Muutused arvestuspõhimõtetes on kirjeldatud lisas 1 „Raha ja pangakontod“. 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE            

(tuhandetes eurodes) 
 

      

Klassifikaatori kood Nimetus 
2011 
esialgne 
eelarve 

2011 lõplik 
eelarve 

2011 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 
eelarve  

Üle viidud 
2012 
aastasse 

Raha ja selle ekvivalendid 
aasta alguses 

  0,0 0,0 7 535,2 0,0 0,0 

Tulude laekumine             

32 Kaupade ja teenuste müük 18 867,1 19 517,9 22 192,9 2 675,0 0,0 

35 Saadud toetused 5 295,4 1 786,7 1 786,7 0,0 0,0 

38 Muud tulud 6 395,6 6 395,6 5 603,0 -792,7 0,0 

Tulude laekumine kokku   30 558,1 27 700,2 29 582,6 1 882,3 0,0 

Kulude tasumine             

15 
Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja renoveerimine 

-1 612,7 -3 724,3 -2 522,6 1 201,7 -1 112,1 

4 Eraldised -5 067,6 -5 017,8 -5 007,5 10,2 -4,5 

5 Tegevuskulud -96 904,3 -96 264,5 -92 073,6 4 190,9 -4 130,4 

6 Muud kulud -294,0 -379,5 -377,1 2,4 -1,0 

Kulude tasumine kokku   -103 878,6 -105 386,1 -99 980,8 5 405,2 -5 248,0 

Finantseerimistehingud             

10.1 Finantsvarade suurenemine -5,1 -5,1 -5,0 0,1 0,0 

10.2 Finantsvarade vähenemine 9,6 9,6 3,4 -6,2 0,0 

20.5 Kohustuste suurenemine 0,0 0,0 7 431,5 7 127,2 0,0 

20.6 Kohustuste vähenemine -6 950,2 -6 950,2 -14 264,9 -7 314,7 0,0 

Finantseerimistehingud 
kokku 

  -6 945,7 -6 945,7 -6 835,0 -193,6 0,0 

Riigikassast saadud siirded   0,0 0,0 105 157,1 0,0 0,0 

Riigikassale üle antud siirded   0,0 0,0 -28 340,7 0,0 0,0 

Raha ja selle ekvivalendid 
aasta lõpus 

  0,0 0,0 7 118,4 0,0 0,0 

Justiitsministeerium             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -3 218,9 -3 643,1 -3 639,2 3,9 -3,9 

5 Tegevuskulud -9 622,9 -7 297,6 -6 916,5 381,1 -352,9 

Kulude tasumine kokku   -12 841,8 -10 940,7 -10 555,7 385,0 -356,8 

Prokuratuur             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -423,8 -271,1 -271,1 0,0 0,0 

5 Tegevuskulud -8 816,9 -9 026,8 -9 007,8 19,0 -18,9 

Kulude tasumine kokku   -9 240,7 -9 297,9 -9 278,9 19,0 -18,9 

Eesti Kohtuekspertiisi 
Instituut 

            

Kulude tasumine             

4 Eraldised -3,2 -3,8 -3,8 0,0 0,0 

5 Tegevuskulud -5 469,7 -5 676,8 -5 213,3 463,5 -463,2 

Kulude tasumine kokku   -5 472,9 -5 680,6 -5 217,1 463,5 -463,2 

Registrite ja Infosüsteemide 
Keskus 

            

Kulude tasumine             

4 Eraldised -13,4 -12,4 -12,4 0,0 0,0 

5 Tegevuskulud -8 207,0 -8 503,5 -6 874,1 1 629,3 -1 611,1 

Kulude tasumine kokku   -8 220,4 -8 515,9 -6 886,5 1 629,3 -1 611,1 
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Kohtute 
Raamatupidamiskeskus 

            

Kulude tasumine             

5 Tegevuskulud -626,8 -618,7 -617,6 1,1 -1,0 

Kulude tasumine kokku   -626,8 -618,7 -617,6 1,1 -1,0 

Kohtud kokku             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -1 386,0 -1 067,5 -1 067,5 0,0 0,0 

5 Tegevuskulud -25 497,8 -25 914,1 -24 888,8 1 025,3 -1 021,7 

Kulude tasumine kokku   -26 883,8 -26 981,6 -25 956,3 1 025,3 -1 021,7 

Vanglad kokku             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -22,4 -19,9 -13,6 6,3 -0,6 

5 Tegevuskulud -38 070,7 -38 615,4 -37 951,7 663,7 -653,7 

Kulude tasumine kokku   -38 093,1 -38 635,3 -37 965,3 670,0 -654,3 

Andmekaitse Inspektsioon             

Kulude tasumine             

5 Tegevuskulud -592,4 -611,6 -603,7 7,9 -7,9 

Kulude tasumine kokku   -592,4 -611,6 -603,7 7,9 -7,9 



   JUSTIITSMINISTEERIUMI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2011 
 

28 
 

LISAD 

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea 
raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt 
tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised 
finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle 
põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise 
Toimkonna välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjal põhinevad 
Justiitsministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja nõuded. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

Raamatupidamise aastaaruandesse on konsolideeritud järgmised justiitsministeeriumi valitsemis-
alasse kuuluvad iseseisvad raamatupidamisüksused: 
1) justiitsministeerium; 
2) kohtud; 
3) vanglad. 

Raamatupidamise aastaaruandesse konsolideeritud üksused on toodud aruande lisas 2. 

Varade ja kohustuste jaotus 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajalisteks loetakse varad ja 
kohustused, mille eeldatav valdamine kestab kuni üks aasta arvestatuna bilansikuupäevast. Kõik 
ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena. 

Raha ja pangakontod 

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. 
Alates 2011. aastast mindi üle uuele põhimõttele, kus nende kontode korral, mille jääkide piires 
saavad riigiasutused raha vabalt kasutada ja jääk viiakse aasta lõpus automaatselt üle uude aastasse, 
kajastatakse kontol toimunud liikumisi kirjel „Arvelduskontod pankades“. 

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded 

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid 
kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt 
laekuvatest summadest. Lõivunõuded on üldjuhul kajastatud tekkepõhiselt. Kohtulahendi alusel välja 
mõistetud nõuded ja muud tulud kajastatakse lahendi tegemise kuupäevaga, välja arvatud juhul, kui 
kohtuotsusega pole määratud teisiti.  

Kui nõude laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse see nõuete 
bilansilise väärtuse vähendamisena ja kantakse kuludesse. 

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga kliendi kohta eraldi, arvestades 
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole 
nõuete arvu tõttu võimalik, hinnatakse neid kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust 
laekumata jäänud nõuete asjus. Trahvinõuete laekumise tõenäosuse hindamisel ligikaudsel meetodil 
võetakse arvesse maksetähtaegade ületamine: nõue hinnatakse alla 100% ulatuses, kui selle 
tasumise tähtajast on möödas üle 180 päeva. Individuaalselt hinnatakse alla üle kuue tuhande euro 
suurused riigi nõuded. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puudub võimalus nõude 
sissenõudmiseks. Lootusetuid nõudeid bilansis ei kajastata. 



   JUSTIITSMINISTEERIUMI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2011 
 

29 
 

Varud 

Varud on kajastatud soetusmaksumuses, mis koosnevad ostuhinnast, kulutustest transpordile ning 
muudest soetusega vahetult seotud väljaminekutest. Bilansis on kajastatud varud bilansipäeva 
seisuga, mis olid inventuuride alusel reaalselt olemas. Varude jäägi hindamisel kasutati kaalutud 
keskmise soetushinna meetodit. 

Müügiootel põhivara 

Müügiootel põhivaraks loetakse materiaalset või immateriaalset põhivara või kinnisvarainvesteeringut, 
mis müüakse väga suure tõenäosusega lähema 12 kuu jooksul ja mille korral on alustatud aktiivset 
müügitegevust ning objektile on määratud realistlik hind. Müügiootel põhivara amortiseerimine 
lõpetatakse ja vara klassifitseeritakse ümber käibevarade gruppi. Seda kajastatakse kas bilansilises 
jääkmaksumuses või õiglases väärtuses (miinus müügikulutused), olenevalt sellest, kumb on väiksem. 

Osalused tütarettevõtjas 

Tütarettevõtja, mille asutajaks on riik, ja mille üle ministeeriumil on valitsev mõju, on raamatupidamise 
aastaaruandes kajastatud kapitaliosaluse meetodil. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse kinnisvaraobjekte, mida aruandekohustuslane ega ükski 
avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuseks. Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud 
soetusmaksumuse meetodil. 

Kinnisvarainvesteeringutelt saadav renditulu kajastatakse rendiperioodi vältel tulemiaruandes. 
Kinnisvarainvesteeringute kasulik eluiga on 24–50 aastat. 

Materiaalne põhivara 

Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid eeldatava kasuliku elueaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 2000 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku 
inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kuluks. Madalama soetusmaksumusega või 
lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse 
arvestust bilansiväliselt. 

Põhivara parendustega seotud kulutused lisatakse vara soetusmaksumusele juhul, kui need vastavad 
materiaalse põhivara mõistetele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele. Kulutused, mis taastavad 
vara esialgset tootlustaset või kvaliteeti, kajastatakse remondi ja hoolduse kuludena tulemiaruandes. 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid kasuliku eluea järgi. 

Materiaalne põhivara on kajastatud bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse 
igale põhivara objektile eraldi, olenevalt selle kasulikust elueast. Põhivara kasulikku eluiga 
inventeeritakse aastainventuuri käigus. Kui vara hinnanguline kasulik eluiga erineb oluliselt varem 
kehtestatust, siis muudetakse vara järelejäänud kasulikku eluiga, mille tõttu muutub järgmiste 
perioodide varale arvestatav kulum. 

Materiaalse põhivara gruppidele on määratud üldjuhul järgmised kasulikud eluead: 

 hooned      40–50 aastat; 

 rajatised     20–50 aastat; 

 masinad ja seadmed      5–10 aastat; 

 infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika   3–6 aastat; 

 muu inventar       6–10 aastat; 

 tarkvara       3–10 aastat. 

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus ajas ei vähene, ei amortiseerita. 
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Immateriaalne põhivara 

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuludesse 
lineaarsel meetodil. Immateriaalse põhivara kasutusiga on 4–5 aastat. 

Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on 
arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel 
tehtavates tegevustes. 

Renditud varad 

Kapitalirendiks loetakse pikaajalist renditehingut, mille järgi kõik olulised vara omandiga seotud riskid 
ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. 
Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse samamoodi nagu omandatud põhivara. 
Rendimakse jaotatakse intressikuluks ja kohustust vähendavaks põhiosamakseks. Arvestus toimub 
lepingu järgi ning kapitalirendi osamakseid ja intressi tasutakse maksegraafiku alusel. 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud kohustusi, 
mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist 
kajastatakse tuluna või kuluna, järgides tekkepõhisuse printsiipi. 

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 
printsiibist, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate 
kuludega. 

Maksude arvestus 

Põhivara ja varude soetusel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (nt käibemaks, juhul kui ostja 
on mittekäibemaksukohustuslane) on kajastatud soetushetkel kuluna ning neid ei kajastata varade 
soetusmaksumuse koosseisus. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult 
kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on 
tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused  

Pensionieraldistena on kajastatud töötajatele seaduse alusel tagatud eripensionid ja pensioni-
suurendused. Pensionieraldised kajastatakse nendes asutustes, kus töötajad pensioni välja teenisid: 
justiitsministeeriumis, prokuratuuris, andmekaitse inspektsioonis, kohtuekspertiisi instituudis, vanglates 
ja kohtutes. Arvestatakse pensionieraldisi praegustele töötajatele ja eripensione ka endistele 
töötajatele. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse proportsionaalse osa krediteerimise 
meetodit, mille kohaselt tekitab iga hüvitise määramise aluseks olev tööalase teenistuse periood 
lisaühiku hüvitise saamiseks. Pensionieraldiste arvestamisel võetakse arvesse statistikaameti 
andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta, rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni 
muutumise kohta tulevastel perioodidel ning töötajate voolavust. Pikaajalised eraldised on 
diskonteeritud kuueprotsendilise diskontomääraga. 

Potentsiaalsetena käsitletakse kohustusi, mille realiseerimise tõenäosus on kuni 50% või mille suurus 
ei ole usaldusväärselt mõõdetav. Potentsiaalseid kohustusi kajastatakse bilansiväliselt. 
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Tulude arvestus 

Kogutud lõivu-, trahvi- ja muud tulud võetakse arvele tekkepõhiselt tulu tekkimist kajastavate 
dokumentide alusel. Kohtutoimingute riigilõivuarvestus on kassapõhine, kuna lõivu tasumine ning 
toiminguks avalduse tegemine toimub samal ajal. Enne 2005. aastat välja mõistetud trahvi ning muude 
kohtutulude laekumine kajastatakse kassapõhiselt. Varade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui 
kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on 
usaldusväärselt määratavad. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, 
mille kohaselt kajastatakse teenuse osutamisest saadavad tulud samas perioodis nagu teenuse 
osutamisega kaasnevad kulud. 

Siirded ja netovara 

Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes annab 
riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. Raha liikumisi 
kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste raamatupidamiskohustuslastega tehtud 
muid tehinguid (varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikused üleandmised). 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud 
aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid 
mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades. 

Riigieelarve täitmise aruanne 

Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 
printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda 
raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Peale kassapõhise printsiibi on suuremad erinevused 
järgmised: 

a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; 
b) kaupade ja teenuste soetusel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste 

maksumusega, st nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude 
kuludena; 

c) materiaalse ja immateriaalse põhivara ja varade soetus kajastatakse kuluna ja nimetatud 
varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni ja ümberhindlusi ei 
kajastata; 

d) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldisena ja saadud 
toetusena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 
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Lisa 2. Konsolideeritud asutused     
(tuhandetes eurodes) 
 

     Tulemiaruande näitajad aasta kohta Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga 

  Tegevustulud Tegevuskulud 
Finantstulud 
ja -kulud 

Varad Kohustused 
Netovara (Varade ja 
kohustuste vahe) 

2010             

Justiitsministeerium 3 959,5 -25 363,7 -1 678,9 17 154,7 33 394,2 -16 239,5 

RIK 4 127,5 -6 601,8 0,0 7 599,2 946,4 6 652,8 

Kohtud 26 922,6 -28 653,1 -4 753,7 18 288,1 87 426,9 -69 138,8 

Vanglad 916,9 -42 072,7 -3 580,2 84 841,0 68 903,5 15 937,5 

Elimineerimised -496,4 496,4 0,0 -93,7 -93,7 0,0 

Kokku 35 430,1 -102 194,9 -10 012,8 127 789,3 190 577,3 -62 788,0 

2011             

Justiitsministeerium 5 804,8 -36 950,7 -1 849,0 22 563,1 33 816,0 -11 252,9 

Kohtud 29 590,7 -45 621,1 -4 785,5 12 749,7 102 156,3 -89 406,6 

Vanglad 1 019,3 -42 616,8 -3 431,8 81 422,4 68 234,8 13 187,6 

Elimineerimised -3,6 3,6 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Kokku 36 411,2 -125 185,0 -10 066,3 116 735,1 204 207,0 -87 471,9 

 

Asutused seisuga 31.12.2011 Asutused seisuga 31.12.2010 

Justiitsministeerium Justiitsministeerium 

Vanglad Registrite- ja Infosüsteemide Keskus 

Kohtud Vanglad 

 Kohtud 

 
Justiitsministeeriumi gruppi kuuluvad andmekaitse inspektsioon, kohtute raamatupidamiskeskus, Eesti 
kohtuekspertiisi instituut, prokuratuur ning registrite ja infosüsteemide keskus. Kohtute gruppi on 
arvatud kõik esimese ja teise astme kohtud. Vanglate gruppi kuuluvad Tartu vangla, Viru vangla, 
Tallinna vangla, Harku ja Murru vangla. 
 
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on elimineeritud kõik ministeeriumi koosseisus olevate 
üksuste, kelle kohta peetakse iseseisvat raamatupidamisarvestust, omavahelised tehingud ja 
vastastikused saldod. 
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Lisa 3. Raha ja raha ekvivalendid   
(tuhandetes eurodes) 
 

    31.12.2011 31.12.2010 

Arvelduskontod pankades 7 110,8 7 534,5 

Sularaha 7,6 0,7 

Raha ja pangakontod kokku 7 118,4 7 535,2 

 
Üldjuhul saavad riigiasutused ülekanneteks raha riigikassast ja neile kuuluvad laekumised kantakse 
riigikassasse. Riigiasutustel lubatakse avada pangakontosid ainult rahandusministri loal. 
Justiitsministeeriumi valitsemisalas oli avatud iseseisev pangakonto registrite ja infosüsteemide 
Keskusel seoses kohtute registriosakondade keskandmebaasi andmete müügiga internetis. 
 
Sularahas toimub arvlemine kohtutes ja vanglates. Kohtutes võetakse riigilõivu sularahas vastu 
riigilõivu seaduse järgi ning avaliku teabe seaduse alusel kogutava tasu vastuvõtmine koopiate 
tegemise eest. Vanglates toimub sularahas arvlemine kinnipeetavate rahaliste vahenditega, sh 
vabanemistoetuse väljamaksmine ning arvlemine personali sööklas. 
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Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega   
(tuhandetes eurodes) 
 

     
Lisa 4A. Nõuded ja kohustused 

     
  

Lühiajalised 
nõuded 

31.12.2011 

Lühiajalised 
nõuded 

31.12.2010 

Lühiajalised 
kohustused 
31.12.2011 

Lühiajalised 
kohustused 
31.12.2010 

Pikaajalised 
kohustused 
31.12.2011 

Pikaajalised 
kohustused 
31.12.2010 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 2 741,8 4 154,0 3 056,3 4 372,8 0,0 0,0 

Sihtasutused, tütarettevõtjad ja 
muud avaliku sektori üksused 

72,9 659,6 3 229,8 2 482,6 65 389,1 67 145,7 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud  

35,8 81,6 4,6 17,0 0,0 0,0 

Kohalikud omavalitsused  0,5 0,4 23,4 9,3 0,0 0,0 

Avaliku sektori üksused kokku 2 851,0 4 895,6 6 314,1 6 881,7 65 389,1 67 145,7 

Sidusettevõtjad  1,3 0,9 7,9 3,5 0,0 0,0 

Kokku 2 852,3 4 896,5 6 322,0 6 885,2 65 389,1 67 145,7 

 
Lühiajalistest nõuetest suurima osa moodustavad ettemaksukontode saldod summas 2 314 tuhat 
eurot maksu- ja tolliametile. 
 
Lühiajalistest kohustustest suurima osa moodustavad maksukohustused summas 2 399,9 tuhat eurot 
maksu- ja tolliametile. Teine suurim lühiajaline kohustus kajastab Viru vangla, Harku ja Murru vangla, 
Tartu vangla ning kohtuekspertiisi instituut kapitalirendi lühiajalist osa Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile 
kogusummas 2 146,6 tuhat eurot. 
 
Pikaajalise kohustusena avaliku sektori üksustele on kajastatud Viru vangla, Tartu vangla ja 
kohtuekspertiisi instituudi kapitalirendi kohustust Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile kogusummas 65 389,1 
tuhat eurot. 
 

Lisa 4B.Tulud ja kulud 
       2011 2010 

  Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finantstulud 
ja –kulud 

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants-tulud 
ja –kulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased  2 528,2 6 088,4 0,0 4 402,6 5 580,4 0,0 

Kohalikud omavalitsused  241,1 25,5 0,0 163,6 24,2 0,0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud  

119,3 148,4 0,0 90,0 65,9 0,0 

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad  

593,4 17 097,9 3 769,3 518,1 14 692,9 3 653,3 

Avaliku sektori üksused kokku 3 482,0 23 360,2 3 769,3 5 174,3 20 363,4 3 653,3 

Sidusüksused  17,2 38,4 0,0 19,4 36,8 0,0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

3 499,2 23 398,6 3 769,3 5 193,7 20 400,2 3 653,3 
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Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid 
(tuhandetes eurodes) 
 

    Lisa 5A. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja –kohustused   

  

Lühiajalised 
nõuded 

Makstud 
ettemaksed 

Saadud 
ettemaksed 

Lühiajalised 
kohustused 

Seisuga 31.12.2010         

Maksude ettemaksukonto jääk 0,0 2 215,4 0,0 0,0 

Käibemaks 0,0 0,0 0,0 54,4 

Sotsiaalmaks 0,0 0,0 0,0 1 327,8 

Tulumaks 0,0 0,0 0,0 700,5 

Töötuskindlustusmakse 0,0 0,0 0,0 135,0 

Kogumispensioni makse 0,0 0,0 0,0 28,5 

Erisoodustuse ja ettevõtja tulumaks  0,0 0,0 0,0 19,0 

Maamaks 0,0 0,4 0,0 0,0 

Maksud kokku 0,0 2 215,8 0,0 2 265,3 

Trahvid 1,3 0,0 0,0 15,1 

s.h brutosummas 1,5 0,0 0,0 0,0 

s.h ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -0,2 0,0 0,0 0,0 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 5 986,5 0,0 9,6 0,0 

s.h brutosummas 29 864,7 0,0 0,0 0,0 

s.h ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -23 878,2 0,0 0,0 0,0 

Lõivud 0,0 0,1 18,6 0,0 

Kõik kokku 5 987,8 2 215,9 28,2 2 280,4 

Seisuga 31.12.2011         

Maksude ettemaksukonto jääk 0,0 2 314,0 0,0 0,0 

Sotsiaalmaks 0,0 0,0 0,0 1 400,1 

Tulumaks 0,0 0,0 0,0 743,7 

Töötuskindlustusmakse 0,0 0,0 0,0 145,1 

Kogumispensioni makse 0,0 0,0 0,0 46,2 

Käibemaks 0,0 0,4 0,0 44,6 

Erisoodustuse ja ettevõtja tulumaks  0,0 0,0 0,0 20,2 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasude 
kohustus 

0,0 0,0 0,0 1,7 

Maamaks 0,0 0,2 0,0 0,0 

Maksud kokku 0,0 2 314,6 0,0 2 401,6 

Trahvid 2 200,7 0,0 0,0 0,0 

s.h brutosummas 2 200,9 0,0 0,0 0,0 

s.h ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -0,2 0,0 0,0 0,0 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 5 219,1 0,0 12,9 0,0 

s.h brutosummas 31 106,9 0,0 12,9 0,0 

s.h ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -25 887,8 0,0 0,0 0,0 

Lõivud 0,0 0,0 16,6 0,0 

Kõik kokku 7 419,8 2 314,6 29,5 2 401,6 
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Lootusetuks on kantud 3 109 tuhat eurot kohtulahendite alusel välja mõistetud nõudeid. Peamised 
põhjused on võlgniku surm, asenduskaristuse määramine või äriühingu kustutamine äriregistrist. 
 
Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuete ettemaksetena kajastatakse ettemakseid, mis on tehtud 
hetkel veel jõustumata kohtuotsuste alusel. 
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Lisa 5B. Maksu-, lõivu-, trahvitulud 
(tuhandetes eurodes) 
 

      2011 2010 

  

Tulud 

Kulud 
ebatõenäoliselt 
laekuvaks 
hindamisest 

Tulud 

Kulud 
ebatõenäoliselt 
laekuvaks 
hindamisest 

Kohtuasjade toimingute riigilõiv 10 763,6 0,0 10 684,5 0,0 

Kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu toimingute 
riigilõiv 

3 673,8 0,0 3 153,7 0,0 

Äriregistri toimingute riigilõiv 3 264,3 0,0 2 583,1 0,0 

Kommertspandiregistri toimingute riigilõiv 324,8 0,0 266,7 0,0 

Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 
teadaannete avaldamise riigilõiv 

80,0 0,0 90,1 0,0 

Abieluvararegistri toimingute riigilõiv 50,4 0,0 39,4 0,0 

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 
toimingute riigilõiv 

25,1 0,0 49,0 0,0 

Dokumendi legaliseerimise riigilõiv 0,2 0,0 0,3 0,0 

Valla- ja linnasekretäri ning vangladirektori 
tõestamistoimingute riigilõiv 

0,1 0,0 0,2 0,0 

Lõivud kokku 18 182,3 0,0 16 867,0 0,0 

Karistusseadustiku alusel määratud trahvid 2 216,2 0,0 1 181,6 0,0 

Äriseadustiku alusel määratud trahvid 1 036,0 0,0 1 864,9 0,0 

Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid 46,1 0,0 61,2 0,0 

Muud trahvid 19,8 0,0 815,8 0,0 

Töötajate distsiplinaarseadustiku alusel määratud 
trahvid 

0,0 0,0 4,2 0,0 

Trahvid kokku 3 318,1 -1 207,6 3 927,7 -2 705,1 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 8 390,9 -3 917,0 6 228,6 -3 489,2 

Maksuvõlalt arvestatud intressid 2,6 0,0 0,1 0,0 

Kõik kokku 29 893,9 -5 124,6 27 023,4 -6 194,3 

 
Kohtuotsuse alusel välja mõistetud tulude koosseisus arvestatakse oportuniteeditasusid, 
konfiskeeritud ja konfiskeerimise asendamisel saadud varasid ning menetluskulude hüvitisi (vt lisa 16). 
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Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused 
(tuhandetes eurodes) 
 

   Muud nõuded ja ettemaksed 31.12.2011 31.12.2010 Lisa 

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 2 314,6 2 215,9 5A 

Nõuded toetuste ja siirete ees 419,8 1 901,0 14A 

Nõuded ostjate vastu  275,3 246,0   

S.h brutosummas 305,4 284,7   

S.h ebatõenäoliselt laekuvad -30,1 -38,7   

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 253,6 295,7   

Muud nõuded 81,4 76,0   

Ettemakstud toetused 43,3 731,9 14B 

Viitlaekumised 4,9 0,0   

Muud nõuded ja ettemaksed kokku 3 392,9 5 466,5   

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

Muud kohustused 5 353,7 5 538,8   

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused 2 401,6 2 280,4 5A 

Toetusteks saadud ettemaksed 1 004,9 1 235,7 14A 

Toetuste ja siirete kohustused 139,3 0,0 14B 

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud 1,1 2,0   

Viitvõlad 0,2 1,4   

Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku 8 900,8 9 058,3   

    

Tulud ja kulud seoses muude nõuetega  2011 2010   

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest müüdud 
toodete ja teenuste eest 

-5,0 -15,9   

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muudest nõuetest  6,6 0,4   

 
Maksude ettemaksed sisaldavad riiklikke makse (vt lisa 5A). 
 
Nõuded toetuste eest (vt lisa 14A). 
 
Suuremad nõuded ostjate vastu on registrite ja infosüsteemide keskuse müüdud teenused äriregistri ja 
kinnistusraamatu päringute eest summas 211 tuhat eurot, vanglatele laekumata kommunaalteenused 
ASilt Eesti Vanglatöös summas 41,5 tuhat eurot ning Eesti kohtuekspertiisi instituudile laekumata 
uuringute eest summas 20 tuhat eurot. 
 
Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes on suuremas osas kajastatud puhkusetasude ettemaksed 
ja osaline registrite ja infosüsteemide keskuse litsentside hooldustugi. 
 
Muude nõuete all on enamasti kajastatud kohtutäituritele makstud ettemaksed kohtutäituri tasu 
ettemaksu otsuse alusel summas 36,2 tuhat eurot, aga samuti ka Tallinna vangla poolt Riigi 
Kinnisvara aktsiaseltsile enam makstud üürisumma 26,5 tuhat eurot, koolituskulude hüvitamine 
koolituslepingu järgi 8,2 tuhat eurot, sõiduki kahju hüvitamine lepingu järgi 3,9 tuhat eurot. 
 
Ettemakstud toetustena on kajastatud Euroopa Komisjonilt toetus infosüsteemide loomiseks ja 
rahandusministeeriumilt saadud toetus õigusloome arendamiseks (vt lisa 14B). 
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Viitlaekumistena on kajastatud menetluskulud kohtumääruse alusel osaühingult Nord Print summas 
4,9 tuhat eurot. 
 
Muude kohustustena on suuremas osas kajastatud tagatistasud, ekspertiisitasud, kautsjonid ja 
tunnistajatasud kokku summas 4 241,1 tuhat eurot, kinnipeetavate isiklik raha summas 897,1 tuhat 
eurot ja kohustused kohtutäiturite ees 5,3 tuhat eurot. Tagatistena kajastatakse kohtumenetlusega 
seoses nõutud ettemaksed ja osakapitalid äriühingu kiirkorras loomisest summas 56,3 tuhat eurot. 
 
Maksu-, lõivu –ja trahvikohustused sisaldavad riiklikke makse (vt lisa 5A). 
 
Toetuseks saadud ettemaksed (vt lisa 14A). 
 
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuluna on suuremas osas kajastatud kohtutäituri ettemaksete 
ebatõenäoliseks kandmine, samuti registrite ja infosüsteemide keskuse allahinnatud müüdud 
teenused. 
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Lisa 7. Varud 
(tuhandetes eurodes) 
 

  31.12.2011 31.12.2010 

Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud  24,0 20,2 

Ostetud kaubad müügiks 7,9 9,5 

Valmistoodang 0,1 0,1 

Varud kokku 32,0 29,8 

 
Üleandmata tsentraliseeritud korras soetatud varude all on kajastatud kohtunike ja kohtukordnike 
ametiriietus üleandmiseks kohtutele. 
 
Ostetud kaubad müügiks kontol kajastatakse Tartu vangla kauplusesse ostetud kaupasid 
kinnipeetavatele edasimüümiseks.  
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Lisa 8. Osalused tütarettevõtjas   
(tuhandetes eurodes) 
 

  AS Eesti Vanglatööstus majandusnäitajad 
  

  31.12.2011 31.12.2010 

Osalus tütarettevõttes perioodi alguses 970,6 1 237,2 

Tulem kapitaliosaluse meetodil -31,1 -266,6 

Osalus tütarettevõttes perioodi lõpus 939,5 970,6 

 
Osalusena on kajastatud ASi Eesti Vanglatööstus netovara 939,5 tuhat eurot. Justiitsministeeriumi 
aruandes on osaluse muutus kajastatud 2011. aasta tulemis – 31,1 tuhat eurot. 
 
Ülevaate ASi Eesti Vanglatööstus tegevusest annab tegevusaruanne (vt lk 20). 
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Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud 

(tuhandetes eurodes) 
    

  2011 2010 Lisa 

Jääk perioodi alguses 

Soetamismaksumus 96,6 1 524,5   

Akumuleeritud kulum 0,0 -297,0   

Bilansiline väärtus perioodi alguses 96,6 1 227,5   

Perioodi liikumised 

Amortisatsioon ja allahindlused 0,0 -579,9 20 

Varade üleandmine mitterahalise sissemaksena netovarasse -95,0 -551,0   

Perioodi liikumised kokku -95,0 -1 130,9   

Jääk perioodi lõpus 1,6 0,0   

Bilansiline väärtus perioodi lõpus 1,6 96,6   

    

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt 3,3 0,0   

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud 0,0 -4,5   

 
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kasutamata maa Viljandimaal Pärsti vallas väärtusega 1,6 
tuhat eurot, mis antakse 2012. aastal üle Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile. 
 
Varade üleandmisena mitterahalise sissemaksena netovarasse on kajastatud maa aadressil Turu 
56/58 (Tartu) üleandmine Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile aktsiakapitali suurendamiseks. 
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Lisa 10. Materiaalne põhivara 

(tuhandetes eurodes) 
        

    Maa 
Hooned ja 
rajatised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata tööd 
ja ettemaksed 

Kokku Lisa 

Jääk perioodi alguses 

  Soetamismaksumus 810,4 105 753,3 15 567,6 2 468,7 3 048,6 127 648,6   

  Kogunenud kulum 0,0 -12 795,5 -10 897,8 -1 524,6 0,0 -25 218,0   

Bilansiline jääk perioodi 
alguses 

810,4 92 957,8 4 669,8 944,1 3 048,6 102 430,6 
  

Aruandeperioodi liikumised 

  Soetused ja parendused 0,0 93,0 1 168,3 8,4 364,8 1 634,5 
  

  Kulum ja allahindlus -0,1 -7 213,1 -1 451,5 -351,9 0,0 -9 016,6 20 

  
Muu mahakandmine 
jääkväärtuses 

0,0 -4,7 -28,8 -0,8 -51,9 -86,2 
20 

  
Üle antud mitterahalised 
sissemaksed 

-304,9 -2 491,7 -1,3 0,0 0,0 -2 797,9 
  

  Siirded 0,0 0,0 150,6 0,0 -167,4 -16,8   

  Ümberhindlused 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2   

  Üleviidud müügiootele 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 -2,7   

  
Ümberklassifitseerimine 
põhivara klasside vahel 

0,0 21,4 91,6 0,2 -113,2 0,0 
  

  Kokku liikumised -305,0 -9 597,8 -71,1 -339,9 32,3 -10 281,5   

Jääk perioodi lõpus 

  Soetamismaksumus 505,4 97 791,3 14 827,5 2 464,0 3 080,8 118 669,0   

  Kogunenud kulum 0,0 -14 431,3 -10 228,8 -1 859,8 0,0 -26 519,9   

Bilansiline jääk perioodi lõpus 505,4 83 360,0 4 598,7 604,2 3 080,8 92 149,1   

Müügiootel põhivara perioodi 
lõpus 

0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 
  

sh kapitalirendi tingimustel: 

  Soetusmaksumus  191,7 94 123,6 1 983,4 1 669,9 0,0 97 968,6   

  Jääkväärtus  191,7 81 012,2 889,8 503,3 0,0 82 597,0   

sh kasutusrendile antud varad: 

  Soetusmaksumus  82,8 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8   

  Jääkväärtus  82,8 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8   

 
Tähtsamad soetused 2011. aastal: 
 

 registrite ja infosüsteemide keskuse andmehoidjad, serverid ja muu infotehnoloogiline riistvara 
summas 680,2 tuhat eurot, sh tsentraliseeritud korras soetatud vara 74 tuhat eurot; 

 kohtuekspertiisi instituudi seadmed summas 481,7 tuhat eurot, sh kapitalirendi tingimustel 
summas 63,9 tuhat eurot ja Eesti-Šveitsi projekti raames soetatud seadmeid summas 
171 tuhat eurot; 

 Tartu vangla seadmed (operatiivraadioside süsteem, meditsiiniosakonna radiograafiaseade, 
peakilbi releeautomaatika uuendamine) summas 133,4 tuhat eurot; 

 Tallinna vangla hoone renoveerimine summas 62,5 tuhat eurot; 

 justiitsministeeriumi tsentraliseeritud korras kohtutele soetatud digitaliseerimis-komplektid 
summas 54,6 tuhat eurot. 

 
2011. aasta lõpu seisuga on arvel järgmised lõpetamata tööd: 
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 uue Tallinna vangla kavandamisega seotud tööd summas 817,3 tuhat eurot; 

 uue Eesti kohtuekspertiisi instituudi seadmete soetamine summas 106,8 tuhat eurot; 

 uue justiitshoone (Lennusadam) detailplaneeringuga seotud tegevused summas 84,3 tuhat 
eurot; 

 Tartu avavangla detailplaneering summas 68,3 tuhat eurot; 

 Harku vangla detailplaneering summas 48,7 tuhat eurot; 

 Tartu vangla soojaveesüsteemi projekt summas 25,8 tuhat eurot; 

 Tallinna prokuratuuri hoone projekteerimistööd summas 5,4 tuhat eurot saastekvootide 
müügist saadud vahendite arvel. 

 
Uue Tallinna vangla rajamiseks alustati detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamisega, 
mille raames tehti soetusi kokku maksumusega 3,6 tuhat eurot. Patarei ja Lennusadama piirkonna uue 
justiitshoone rajamiseks tehti detailplaneering maksumusega 37,4 tuhat eurot. 2011. aastal teostati 
Viru vanglas töid maksumusega 81,8 tuhat eurot. 
 
Siiretena on üle antud siseministeeriumi valitsemisalale uued seadmed jääkmaksumusega 16,8 tuhat 
eurot. 
 
Suuremad mahakandmised 2011. aastal: 
 

 lõpetamata ehitusena arvel olevad kulutused (Tallinna vangla) maksumusega 51,9 tuhat 
eurot; 

 moraalselt vananenud vara maksumusega 34,3 tuhat eurot. 
 

Üle on antud mitterahalisena sissemaksena Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile justiitsministeeriumi 
valitsemisel olev maa aadressil Turu 56/58, Tartu (Tartu vangla) ja Kalevi 1, Tartu (Tartu kohtumaja) 
summas 2 797,8 tuhat eurot. Tartu kohtumaja hoone on allahinnatud summas 3 958,6 tuhat eurot, mis 
suurendas materiaalse põhivara amortisatsiooni ja allahindlust võrreldes 2010. aastaga (vt lisa 20).  
 
Tulevaste perioodide olulisemad investeeringud: 
 

 kohtuekspertiisi instituut on plaaninud soetada ekspertiisiseadmeid 640 tuhande euro 
väärtuses (sellest Šveitsi rahastatavatest välisvahenditest soetused 514 tuhat eurot); 

 registrite ja infosüsteemide keskus on plaaninud 2012. aastal investeeringuid materiaalsesse 
põhivarasse 655 tuhande euro ulatuses. Euroopa Komisjoni rahastatavatest vahenditest 
karistusregistri ECRISe arendamiseks 45 tuhat eurot ning struktuurivahenditest rahastatava 
projekti Pärimisregistri ajakohastamine 117 tuhat eurot. Riigieelarvelistest vahenditest on 
keskus plaaninud 231 tuhat eurot unifitseeritud kettalahenduse hanke väljamakseteks ning 
198 tuhat eurot varunduslahenduse, storage ja tsentraalse võrgulahenduse laiendustesse. 
Majandustegevusest laekunud tulust on keskus kavandanud soetada infotehnoloogia 
seadmeid ja arvutustehnikat summas 64 tuhat eurot; 

 justiitsministeerium on plaaninud investeerida hoone turvalisemaks muutmisse; 

 kinnipidamiskohtadele on kavandatud soetada kaitseotstarbelisi läbivalgustusseadmeid, 
digisalvesteid, meditsiiniseadmeid, vahetada välja amortiseerunud seadmeid ning renoveerida 
hooneid. 
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Lisa 11. Immateriaalne põhivara 

(tuhandetes eurodes)   
    

  Tarkvara 
Lõpetamata tööd 
ja ettemaksed 

Kokku Lisa 

Jääk perioodi alguses 

Soetusmaksumus 9 224,0 125,8 9 349,9   

Kogunenud kulum -4 077,7 0,0 -4 077,7   

Bilansiline jääk perioodi alguses 5 146,4 125,8 5 272,2   

Perioodi liikumised 

Soetused ja parendused 259,3 1 808,9 2 068,2   

Kulum ja allahindlus -1 642,4 0,0 -1 642,4 20 

Muu mahakandmine jääkväärtuses -0,1 0,0 -0,1 20 

Saadud ja üleantud siiretena -18,8 0,0 -18,8   

Ümberklassifitseerimine 973,0 -973,0 0,0   

Kokku liikumised -429,0 835,9 406,9   

Jääk perioodi lõpuks 4 717,4 961,7 5 679,1   

Soetusmaksumus 10 190,7 961,7 11 152,4   

Kogunenud kulum -5 473,3 0,0 -5 473,3   

Bilansiline jääk perioodi lõpus 4 717,4 961,7 5 679,1   

 
Olulisemad soetused ja parendused 2011. aastal olid: 
 

 äriregistri infosüsteem 267,1 tuhat eurot; 

 kohtu infosüsteem (KIS) 221,5 tuhat eurot; 

 avalik e-toimik (AET) 221,4 tuhat eurot; 

 liidestatud õigusinfosüsteem (ÕIS) 173 tuhat eurot; 

 e-toimik 169,9 tuhat eurot; 

 ECRIS karistusregister 168,6 tuhat eurot; 

 dokumendihaldussüsteemi uuendamine 159,9 tuhat eurot; 

 äriregistri majandusaasta aruanded 142,6  tuhat eurot; 

 elektrooniline kinnistusraamat 70,8 tuhat eurot;  

 riiklik kriminaalmenetluseregister 60,2 tuhat eurot; 

 I ja II astme kohtute statistika 57,9 tuhat eurot; 

 kinnistamisavalduste esitamise portaal 48,1 tuhat eurot; 

 kinnipeetavate register 39,1 tuhat eurot; 

 e-toimiku maksete ja finantsfunktsioonid 38,1 tuhat eurot; 

 e-büroo 17,1 tuhat eurot; 

 e-Riigi Teataja 17,5 tuhat eurot. 

 K-raha 14,2 tuhat eurot; 

 kriminaalhoolduse infosüsteem 14,6 tuhat eurot; 

 täitemenetlusregister 11,8 tuhat eurot; 

 avalikud veebilehed 10,5 tuhat eurot; 

 Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK) 10,3 tuhat eurot. 
 
Sihtfinantseerimise vahendite arvel on soetatud 977,9 tuhat euro eest järgmised projektid: äriregistri 
uue menetlustarkvara esimene etapp ja majandusaastaaruannete esitamine, kinnistamisavalduste 
esitamise portaal, liidestatud õigusinfosüsteem, esimese ja teise astme kohtute statistika, e-toimiku 
maksete ja finantsfunktsioonid, dokumendihaldussüsteemi uuendamine, ECRIS, KIS ning 
kinnipeetavate register. 



   JUSTIITSMINISTEERIUMI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2011 
 

46 
 

 
Infosüsteemide arendamiseks kasutatakse sisse ostetud programmeerimisteenust ning registrite ja 
infosüsteemide keskuse tööjõudu. Registrite ja infosüsteemide keskuse üks olulisi tegevusi on 
justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tööks vajalike infosüsteemide loomine ja 
arendamine. 
 
2011. aastal oli kapitaliseerivate sisseostetud arendustööde kogumaht 1 268,8 tuhat eurot (2010. 
aastal 451,9 tuhat eurot). Töötajate palgakulude kapitaliseerimine kokku 758,8 tuhat eurot (2010. 
aastal 811 tuhat eurot) (vt lisa 17). 
 
Siiretena on rahandusministeeriumile üle antud SAP-i litsentsid jääkmaksumusega 23,1 tuhat eurot, 
siseministeeriumile uute seadmete tarkvara jääkmaksumusega 24,7 tuhat eurot ja riigikantseleilt 
infosüsteem E-õigus maksumusega 2,9 tuhat eurot. Registrite ja infosüsteemide keskus sai siirdena 
siseministeeriumilt karistusregistri tarkvara jääkmaksumusega 31,9 tuhat eurot. 
 
Tulevastel perioodidel tehtavad olulisemad investeeringud: 
 
Registrite ja infosüsteemide keskus on plaaninud investeerida immateriaalsesse põhivarasse 5 241 
tuhat eurot, sellest 2 955 tuhat eurot on välisvahenditest tehtavad investeeringud: karistusregistri 
arendamine, kinnipeetavate registri arendamine, äriregistri uue menetlustarkvara jätkuarendused, 
ADS aadress-süsteemiga liidestamine ja aadresside normaliseerimine äriregistris ja 
kinnistusraamatus, kohtute infosüsteem 2, justiitsministeeriumi haldusala dokumendihalduse 
ühtlustamine, Šveitsi videokonverentsi projekt/kohtute IKT, pärimisregistri ajakohastamine. 
Riigieelarvelistest vahenditest on registrite ja infosüsteemide keskus plaaninud investeeringuid 
immateriaalsetesse põhivaradesse 2 286 euro ulatuses infosüsteemide äriregistri, avaliku e-toimiku, 
kinnistusraamatu, e-toimiku, kohtute infosüsteemide, kriminaalhoolduse infosüsteemi, e-Riigi Teataja, 
riikliku kriminaalmenetluse registri jm väiksemate infosüsteemide arendamiseks. Lisaks on plaanitud 
investeeringud infrastruktuuridesse. 
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Lisa 12. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

(tuhandetes eurodes) 
 

Eraldised Perioodi algul 
Kasutatud 
perioodi 
jooksul 

Tühistatud/ 
lisandunud 
perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intressikulu 

Perioodi 
lõpul 

2010 

Pensionieraldised 107 648,9 1 504,6 -5 687,4 6 359,5 106 816,4 

sh. kohtunike eripension 75 565,6 1 150,2 -1 839,2 4 455,4 77 031,6 

 prokuröride eripension 20 017,8 354,4 -1 132,5 1 181,6 19 712,5 

 avaliku teenistuse pensionisuurenduse 
eraldis 

12 065,5 0,0 -2 715,7 722,5 10 072,3 

Kokku 107 648,9 1 504,6 -5 687,4 6 359,5 106 816,4 

s.h pikaajalised 105 992,2 0,0 -7 433,1 6 359,5 104 918,6 

 lühiajalised 1 656,7 1 504,6 1 745,7 0,0 1 897,7 

2011 

Pensionieraldised 106 816,4 1 699,9 11 647,9 6 296,7 123 061,1 

sh kohtunike eripensionis 77 031,6 1 330,5 10 984,5 4 534,9 91 220,5 

 prokuröride eripension 19 712,5 369,4 -458,0 1 157,9 20 043,0 

 avaliku teenistuse pensionisuurenduse 
eraldis 

10 072,3 0,0 1 121,4 603,9 11 797,6 

Kokku 106 816,4 1 699,9 11 647,9 6 296,7 123 061,1 

s.h pikaajalised 104 918,6 0,0 9 596,8 6 296,7 120 812,1 

 lühiajalised 1 897,8 1 699,9 2 051,1 0,0 2 249,0 

 
Eraldisena on 2011. aasta bilansis kajastatud kohtunike ja prokuröride eripensione ning töötavatele 
avalikele teenistujatele ATS-i alusel arvestatavat pensionilisa. Pensionieraldisi on arvestatud 2893 
inimesele, neist endiseid töötajaid 87. 
 
  2011 2010 

  

Arv 
Lühiajaline 
kohustus 
31.12.2011 

Pikaajaline 
kohustus 
31.12.2011 

Arv 
Lühiajaline 
kohustus 
31.12.2010 

Pikaajaline 
kohustus 
31.12.2010 

Isikud, kellel on 15 aastat kohtunikustaaži, 
kes ei tööta kohtunikena ja kelle penisoniiga 
ei ole kätte jõudnud 7 24,0 2 377,6 6 0,0 1 654,6 

Pensionile jäänud kohtunikud 57 1 452,5 20 603,1 52 1 293,1 18 014,4 

Töötavad kohtunikud 202 370,1 66 393,1 203 178,2 55 891,4 

Pensionile jäänud prokurörid 23 370,7 4 701,0 25 391,1 4 976,2 

Töötavad prokurörid 179 13,4 14 957,9 183 26,5 14 318,7 

Pensionilisa ATS-i alusel 2 425 18,3 11 779,4 2 450 8,9 10 063,3 

KOKKU 2 893 2 249,0 120 812,1 2 919 1 897,8 104 918,6 
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Tingimuslikud kohustused 
 
Seisuga 31.12.2011 oli justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutustel käimasolevaid 
kohtumenetlusi, milles nõude summa ületab 10 tuhat eurot, kokku 21 asja. Kõikidel juhtudel on 
esitatud kaebus Eesti Vabariigi, justiitsministeeriumi või tema valitsemisala asutuse vastu. Nendest 
käesoleva majandusaasta aruande koostamise ajaks: 

 viies asjas on senised otsused tehtud suuremas mahus justiitsministeeriumi kasuks ning 
seega suure tõenäosusega riigile märkimisväärseid kohustusi ei kaasne; 

 kahes asjas on jõustunud otsused justiitsministeeriumi kahjuks ning nende puhul on tehtud 
väljamaksed maksumusega 42 tuhat eurot; 

 14 asjas lõplikud lahendid selguvad.  
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Lisa 13. Laenukohustused järelejäänud tähtaja järgi 
(tuhandetes eurodes) 
 

  Tähtajaga kuni 1 aasta Tähtajaga 2-5 aastat Tähtajaga üle 5 aasta Kokku 

31.12.2010 

Liisingud 2 038,4 5 824,5 61 321,2 69 184,1 

Laenud 1 798,0 0,0 0,0 1 798,0 

Kokku 3 836,4 5 824,5 61 321,2 70 982,1 

31.12.2011 

Liisingud 2 149,7 5 208,7 60 206,7 67 565,1 

Laenud 310,8 0,0 0,0 310,8 

Kokku 2 460,5 5 208,7 60 206,7 67 875,9 

     Kulud laenukohustustelt 2011 2010 

  Intressikulu kapitalirendilt -3 738,4 -3 386,6 

   
Laenukohustusena on kajastatud Eesti kohtuekspertiisi instituudi tagastamata sildfinantseering 
rahandusministeeriumile. Ajutiseks kasutamiseks võetud Eesti-Šveitsi projekti vahendeid on summas 
310,8 tuhat eurot. 
 
Kapitalirendi tingimustel on arvel järgmised varad: 
 

 kohtuekspertiisi instituudi hoone intressimääraga 7,51% aastas; 

 Murru vangla intressimääraga 5,5% aastas; 

 Viru vangla intressimääraga 5,16% aastas; 

 Tartu vangla hooned intressimääraga 10,11% aastas; 

 Tartu vangla 2011. aastal teostatud investeeringud intressimääraga 5,5% aastas; 

 kohtuekspertiisi instituudi külmkambrid intressimääraga 21,7% aastas. 
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Lisa 14. Saadud ja antud toetused  
(tuhandetes eurodes) 
 

     
Lisa 14A. Saadud toetused 

       Jääk perioodi alguses 
Arvestatud 
tulu 

Jääk perioodi lõpus 

  Nõuded 
Saadud 
ettemaksed 

Nõuded 
Saadud 
ettemaksed 

2010 

Saadud toetused 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 150,6 934,5 1 608,6 295,4 1 186,2 

Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 0,0 0,0 2 663,0 1 604,9 49,5 

Saadud toetused kokku 151,0 934,5 4 271,6 1 901,1 1 235,7 

2011 

Saadud toetused 

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 1 604,9 49,5 1 316,9 364,1 1,4 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 295,4 1 186,2 1 253,4 54,7 1 003,5 

Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 

Saadud toetused kokku 1 901,1 1 235,7 2 570,3 419,8 1 004,9 

 
Suurema osa saadud toetustest tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks moodustavad: 
 

 Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavad projektid: äriregistri uue menetlustarkvara I 
etapp arvestades ISKE nõudeid, äriregistri majandusaasta aruannete esitamine, 
dokumendihaldussüsteemi uuendamine, liidestatud õigusinfosüsteem ja kohtute infosüsteem; 

 koos rahandusministeeriumiga elluviidav programm, mille eesmärk on õiguse kodifitseerimine 
ja õigusaktide mõjuanalüüsi süsteemi arendamine; 

 koos rahandusministeeriumiga elluviidav Eesti-Šveitsi projekt kohtuekspertiisi arendamiseks. 
 
Lisaks sellele saadi toetusi Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni töörühmas osalemisega 
kaasnenud lähetuskulude katteks. 
 
Suurema osa saamata välismaisest sihtfinantseerimisest tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks 
moodustab Eesti-Šveitsi projekt ja Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavad projektid 
majandusaasta aruande koostamine ja liidestatud õigusinfosüsteem. 
 
Saamata seadusandlusest tulenevate toetusena kajastuvad nõuded sotsiaalkindlustusameti vastu 
seaduse alusel hüvitamisele kuuluvate puhkusetasude asjus. 
 
Suurimad sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed on Euroopa Komisjonilt infosüsteemide loomiseks 
ja rahandusministeeriumilt õigusloome arendamiseks. 
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Lisa 14B. Antud toetused 
     Jääk perioodi alguses Arvestatud 
kulu 

Jääk perioodi lõpus Jääk perioodi lõpus 

  Tasutud ettemaksed Tasutud ettemaksed Kohustused 

2010 

Sotsiaaltoetused 

Õppetoetused 0,0 1,3 0,0 0,0 

Toetused 
kinnipidamiskohtadest 
vabanenutele 

0,0 15,5 0,0 0,0 

Preemiad, stipendiumid 0,0 2,0 0,0 0,0 

Sotsiaaltoetused kokku 0,0 18,8 0,0 0,0 

Õigusabi  263,9 2 444,4 712,4 712,4 

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 

55,2 261,6 19,5 19,5 

Liikmemaksud 0,0 106,7 0,0 0,0 

Antud toetused kokku 319,1 2 831,5 731,9 731,9 

2011 

Sotsiaaltoetused 

Õppetoetused 0,0 1,5 0,0 0,0 

Toetused 
kinnipidamiskohtadest 
vabanenutele 

0,0 13,2 0,0 0,0 

Preemiad, stipendiumid 0,0 3,0 0,0 0,0 

Sotsiaaltoetused kokku 0,0 17,7 0,0 0,0 

Õigusabi  712,4 3 504,1 0,0 139,3 

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 

19,5 288,0 39,4 0,0 

Välismaise sihtfinantseerimise 
vahendamine tegevuskuludeks 

0,0 79,4 3,9 0,0 

Välismaise sihtfinantseerimise 
vahendamine põhivara 
soetuseks 

0,0 24,9 0,0 0,0 

Liikmemaksud 0,0 110,3 0,0 0,0 

Muud toetused kokku 731,9 4 006,7 43,3 139,3 

Antud toetused kokku 731,9 4 024,4 43,3 139,3 

 
Sotsiaaltoetustest suurima osa moodustab toetus kinnipidamiskohtadest vabanenutele. 2011. aastal 
vabanes kinnipidamiskohtadest 2709 vangi, kellest said vabanemistoetust 833. Vabastamisel 
makstakse vangidele välja tema isikuarvel olevatest summadest hoiustatud vabanemistoetus. Juhul, 
kui vangil puudub isikuarvel raha, siis makstakse talle vangistuseaduse alusel ühekordse vabanemis-
toetusena hoiustatud summa ja ühe kuu töötutoetuse vahe. 
 
Suurim sihtfinantseerimiseks antud toetus on 2011. aastal tasutud riigi õigusabiks Eesti Advokatuurile 
summas 2 748 tuhat eurot (2010. aastal summas 2 892,9 tuhat eurot), mille õiguslikuks aluseks on 
riigi õigusabi seadus. Teised suurimad sihtfinantseerimiseks antud toetused on tasutud Tartu 
Ülikoolile, Juristide Liidule ja SA Iuridicum-ile. Tartu Ülikoolile antud eraldise toel koostatakse Eesti 
Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaanded. Juristide Liidule antud toetuse eesmärgiks on 
tagada õigusabi kättesaadavus makseraskustesse sattunud vähekindlustatud isikutele. SA Iuridicum-
ile antud toetuse eesmärk on tagada Eesti osalemine rahvusvahelises õigusteadlikus diskussioonis ja 
arendada siseriiklikke debatte. 
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Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus maksmisele kuuluvate vabanemistoetuste kohta 
 

  31.12.2012 31.12.2013 

Toetuste liik Saajate arv Toetused  Saajate arv Toetused  

Vabanemistoetus 833 15,5 900 15,5 

Vabanemistoetused kokku 833 15,5 900 15,5 

 
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

Saadaolev sihtfinantseerimine 

Euroopa Sotsiaalfond 459,4 468,7 

Euroopa Komisjoni programmide toetused 392,2 943,0 

Šveitsi programm 342,8 783,8 

Euroopa Regionaalarengu fond 0,0 960,9 

Saadaolev sihtfinantseerimine kokku 1 194,4 3 156,4 

Antav sihtfinantseerimine 

Advokatuur 3 835,0 3 835,0 

Liikmemaksud 140,2 122,0 

Eraldis MTÜ-le õigusabi andmisega seotud tegevuste 
toetamiseks 

85,0 85,0 

SA Iuridicum 12,8 12,8 

Inimõiguste Instituut MTÜ 0,0 20,0 

Juristide Liit 0,0 10,9 

Antav sihtfinantseerimine kokku 4 073,0 4 085,7 
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Lisa 15. Tulu majandustegevusest 

(tuhandetes eurodes) 
 

  2011 2010 

Tulud korrakaitsest 3 017,7 3 052,5 

Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest 2 313,6 2 403,9 

Kinnipidamiskohtade tulud 703,9 648,5 

Kohtute tulud 0,2 0,1 

Tulud muudelt majandusaladelt 299,8 213,0 

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud 282,0 230,6 

Tulu elektrienergia müügist 152,2 121,9 

Tulu soojuse ja kütte müügist 106,4 93,9 

Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamist 21,5 11,2 

Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 1,9 3,6 

Muu toodete ja teenuste müük 5,0 4,8 

Kantseleiteenuse tasu 2,5 4,2 

Muu toodete ja teenuste müük 2,5 0,6 

Üüri ja renditulud 3,3 5,4 

Üür ja rent mitteeluruumidelt 2,0 3,1 

Tulu elektrienergia müügist 1,1 1,9 

Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest 0,2 0,4 

Õiguste müük 0,4 0,4 

Hoonestusõiguse seadmise tasu 0,4 0,4 

Kokku  3 608,2 3 506,7 

 
Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest koosnevad registrite ja infosüsteemide keskuse 
elektroonilise päringusüsteemi kasutamise teenustasudest. Kokku on vastavaid tulusid aruandeaasta 
jooksul arvestatud 2 313,6 tuhat eurot. 2010. aastal kajastati neid tulusid tuludena muudelt 
majandusaladelt. Andmete võrdlemiseks on 2010. aastal summa tõstetud samale reale nagu 2011. 
aastal. Tulud on vähenenud 3,8%. 
 
Kinnipidamiskohtade tulud tulenevad vangistusseadusest. Vangistuseaduse § 25 alusel peab vangla 
võimaldama kinnipeetavatele kokkusaamise lähedastega, selleks ettenähtud ruumides ilma pideva 
järelvalveta. Pikaajalise kokkusaamiste toa kasutamise hinnakiri kehtestatakse vanglates direktori 
käskkirjaga. Vangistuseaduse § 31 lg 2 alusel peab olema tagatud kinnipeetavale võimalus oma 
isikuarvel oleva raha eest kasutada elektrienergiat, telefoni, sauna, pesupesemisteenust, fototeenust 
ning osta vangla vahendusel toiduaineid, isikliku hügieeni tarbeid ja muid kaupu. Kinnipidamiskohtade 
tulud on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 8,5%. 
 
Tulud muudelt majandusaladelt sisaldavad Eesti kohtuekspertiisi instituudi tulusid ekspertiiside ja 
uuringute teostamisest ning Tartu ülikooli ja Tartu ülikooli kliinikumi ühiskasutuses oleva vara 
renditasust. Tulud on suurenenud 40,7% ekspertiiside ja uuringute arvu kasvu tõttu. 
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud sisaldavad elektrienergia, soojusenergia, vee ja 
kanalisatsiooniteenuste edasimüüki ASile Eesti Vanglatööstus. Tulud on suurenenud 22,3% 
kommunaalkulude hindade tõusu tõttu. 
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Kantseleiteenuse tasu on teabenõude alusel edastatavate materjalide paljundamise eest saadud tulu. 
Tulu on vähenenud 40%. 
 
Muu toodete ja teenuste müük koosneb justiitsministeeriumi ja andmekaitse inspektsiooni korraldatud 
koolituste tuludest summas 2 tuhat eurot ning kinnipeetavate juhilubade tervisetõendite väljastamise 
tasudest summas 0,5 tuhat eurot. 
 
Üüri- ja renditulu on saadud Tartu kohtumajas asuva ruumi rendist ja ASile Eesti Vanglatööstus 
renditud ruumide rendist. Kuna kohtumaja anti 2011. aasta juulis üle Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile, on 
renditulu vähenenud 38,9% võrra. 
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Lisa 16. Muud tulud  

(tuhandetes eurodes) 
 

  2011 2010 

Menetluskulude hüvitised 6 603,1 5 749,8 

Konfiskeeritud ja konfiskeerimisese asendamisel saadud varad 1 154,9 271,6 

Oportuniteeditasud 632,9 807,7 

Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud 207,1 15,1 

Muud (ebatavalised) tulud 67,9 0,6 

Kindlustushüvitised 41,2 2,0 

Regressinõuded 12,2 2,2 

Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 2,7 0,7 

Muud tulud 8 722,0 6 849,7 

Karistusseadustiku alusel määratud trahvid 2 216,2 1 181,6 

Äriseadustiku alusel määratud trahvid 1 036,0 1 864,9 

Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid 46,1 61,2 

Muud trahvid ja varalised karistused 19,9 815,8 

Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse alusel määratud trahvid 0,0 4,2 

Trahvid ja muud varalised karistused kokku 3 318,2 3 927,7 

Kasutatud varude müük 6,8 2,7 

Tooraine ja materjalide müügi tulu 0,8 0,0 

Kasutatud varude müügiga seotud kulud 0,0 -0,1 

Kasum/kahjum varude müügist 7,6 2,6 

Muud viivisintressitulud 2,6 0,0 

Muud tulud varadelt kokku 2,6 0,0 

Müüdud transpordivahendite müügitulu 0,0 4,8 

Kasum masinate ja seadmete müügist 0,0 4,8 

Kasum/kahjum põhivara müügist kokku 0,0 4,8 

Muud tulud kokku 12 050,4 10 784,8 

 
Muude tuludena on kajastatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku, äriseadustiku § 71 
alusel määratud trahvid, rahalised karistused, sundrahad, kaitsjatasud, ekspertiisitasud, 
konfiskeerimise asendamisel riigituludesse mõistetud summad ja muud kohtuotsuse või kohtumääruse 
alusel välja mõistetud menetluskulud ning oportuniteeditasud. 
 
2010. aastaga võrreldes on kohtutes suurenenud menetluskulude hüvitised 14,8%, mis on tingitud 
kohtulahenditega väljamõistetud summade suurenemisest, ekspertiisitasude ja kaitsjatasude 
kallinemisest ning nõuete arvu tõusust. 
 
Konfiskeeritud ja konfiskeerimise asendamisel saadud varasid on kajastatud summas 1 154,9 tuhat 
eurot, mis on 4,25 korda rohkem kui 2010. aastal. 
 
Oportuniteeditasud moodustasid 632,9 tuhat eurot. Vähenemine võrreldes eelmise aastaga on 21,6%. 
Sellest kohtute oportuniteeditasud vähenesid 41,7% ja prokuratuuri oportuniteeditasud vähenesid 
13,8%. 
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Väljanõudmata deposiidi ja tagatistasuna on kajastatud riigituludesse kantud kautsjonid, 
tunnistajatasud ja muud väljanõudmata summad, mille väljanõudmise tähtajast on möödunud 3 aastat. 
Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud on suurenenud võrreldes 2010. aastaga 14 korda. 
 
Muud (ebatavalised) tulud olid 2011. aastal 67,9 tuhat eurot, millest suurema osa moodustab registrist 
kustutatud asutuse arvelduskontol olnud 64 tuhande euro kandmine riigituludesse kohtumääruse 
alusel. 
 
Kindlustushüvitisi on saadud külmikute põlengul hävinenud vara eest ning ärajäänud lähetuste 
sõidukulude eest. 
 
Regressinõudeid on arvestatud 12,2 tuhat eurot. Sellest suurema osa moodustab vanglates koolitus-
kulude hüvitamine koolituslepingu alusel ja justiitsministeeriumis kohtuliku kompromissi sõlmimine. 
 
Karistusseadustiku alusel määratud trahvid on suurenenud 87,6%, kuna väljamõistetud rahalised 
karistused olid suuremad. 
 
Äriseadustiku alusel määratud trahvid on vähenenud 44,4%, kuna majandusaasta aruannete 
esitamata jätmise trahve määrati vähem. 
 
Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvide tulu vähenes 25%, kuna trahve määrati 
arvuliselt vähem. Lisaks vähenesid otse riigituluks kantavad trahvitulud seoses vanade trahvinõuete 
aegunuks tunnistamisega. 
 
Muud trahvid ja varalised karistused on võrreldes 2010. aastaga vähenenud 97,6%, kuna 2010 
mõisteti karistuseks kahe kohtulahendi puhul suured summad. 
 
Varude müügist on saadud kasum 7,6 tuhat eurot. Tulu saadi vanglate vanametalli müügist 6,8 tuhat 
eurot ja materjalide müügist 0,8 tuhat eurot. 
 
Muud viivisintressitulud olid 2,6 tuhat eurot, mis on registrite ja infosüsteemide keskuse lepingulistele 
klientidele kiirmenetluse korras määratud viivised. 
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Lisa 17. Tööjõukulud     
(tuhandetes eurodes) 
 

    2011 2010 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud 31 902,9 32 131,7 

Eripensionid ja pensionisuurendused 11 836,3 -4 299,3 

Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasud 7 246,7 7 327,5 

Töötajate töötasud 4 439,8 4 266,6 

Koosseisuvälised töötasud 1 919,2 1 644,6 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 723,2 732,3 

Töötasukulud kokku 58 068,1 41 803,4 

Sotsiaalkindlustusmaks 15 305,7 15 270,6 

Töötuskindlustusmakse 531,3 524,5 

Erisoodustused 511,8 519,3 

Tulumaks erisoodustustelt 138,1 139,9 

Kapitaliseeritud kulud oma valmistatud põhivara maksumusse -758,8 -811,0 

Erisoodustused ja maksukulud kokku 15 728,1 15 643,3 

Tööjõukulud kokku 73 796,2 57 446,7 

 
  

Keskmine töötajate arv 2011 2010 

Avaliku teenistuse ametnikud 2 736 2 709 

Töötajad 363 348 

Valitavad ja ametisse nimetatud ametnikud 201 202 

Kokku 3 300 3 259 

 
Ministrile ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 
 

Asutus/asutuste grupp Ametikohad 
2011 2010 

Töötasud Muud tasud Töötasud 
Muud 
tasud 

Justiitsministeerium minister 38,8 3,7 39,7 3,6 

Justiitsministeerium kantsler ja asekantslerid 159,7 20,9 167,9 31,3 
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Lisa 17A. Tööjõukulud tasuliikide järgi 

            2011 2010 

    

Astme- ja 
põhipalk 

Lisatasud ja 
tulemustasud 

Puhkuse- 
tasud 

Toetused ja 
hüvitused 

Kokku 
Astme- ja 
põhipalk 

Lisatasud ja 
tulemustasud 

Puhkuse- tasud 
Toetused ja 
hüvitused 

Kokku 

Valitavate ja ametisse nimetatud 
isikute töötasud 

5 546,9 659,0 1 029,1 11,7 7 246,7 5 614,3 652,3 1 051,9 9,0 7 327,5 

  sh minister  38,8 0,0 3,7 0,0 42,5 39,7 0,0 3,6 0,0 43,3 

Ametnikud 

  Kõrgemad ametnikud 6 277,6 1 855,8 1 186,6 90,1 9 410,1 6 325,8 1 795,6 1 283,4 102,0 9 506,8 

  sh kantsler 35,1 0,0 3,8 0,0 38,9 33,7 0,0 5,2 0,1 39,0 

  Vanemametnikud 9 122,5 1 573,3 1 619,1 185,9 12 500,8 9 035,2 1 570,9 1 591,0 281,0 12 478,1 

  Nooremametnikud 7 355,2 1 147,1 1 256,6 233,1 9 992,0 7 520,4 970,2 1 261,4 394,8 10 146,8 

  
Kokku avalike ametnike 
töötasu 

22 755,3 4 576,2 4 062,3 509,1 31 902,9 22 881,5 4 336,7 4 135,7 777,8 32 131,7 

Töötajad 

  Juhid 753,9 103,6 108,5 0,0 966,0 584,6 203,9 108,1 12,7 909,3 

  Tippspetsialistid 1 501,5 107,5 203,2 5,1 1 817,3 1 483,1 268,9 177,7 6,2 1 935,9 

  Keskastme spetsialistid 848,0 87,9 106,2 5,4 1 047,5 565,7 89,2 112,2 0,6 767,7 

  Töölised ja abiteenistujad 438,5 101,1 55,8 13,6 609,0 479,6 108,5 59,6 5,9 653,6 

  Kokku töötajate töötasud 3 541,9 400,1 473,7 24,1 4 439,8 3 113,1 670,6 457,5 25,4 4 266,6 

  
Koosseisuliste töötajate 
töötasu kokku 

31 844,1 5 635,3 5 565,1 544,9 43 589,4 31 608,8 5 659,6 5 645,2 812,2 43 725,8 
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    2011 2010 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 723,2 732,3 

Koosseisuvälised töötasud 

  Muud koosseisuvälised tasud 1 480,3 1 223,4 

  Kinnipeetavate töötasu 424,2 403,1 

  Rahvakohtunike tasu 14,7 18,1 

  Kokku koosseisuvälised töötasud 1 919,2 1 644,6 

Muud tööjõukulud 

  Sotsiaalkindlustusmaks 15 305,7 15 270,6 

  Töötuskindlustusmakse 531,3 524,5 

  Erisoodustused 511,8 519,3 

  Tulumaks erisoodustustelt 138,1 139,9 

  Muud tööjõukulud kokku 16 486,9 16 454,3 

Eripensionid ja 
pensionisuurendused 

  11 836,3 -4 299,3 

Tööjõukulude kapitaliseerimine oma valmistatud põhivara maksumusse -758,8 -811,0 

Tööjõukulud koos 
kapitaliseeritud töötasuga 

  73 796,2 57 446,7 
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Lisa 17B. Töötajate arv ametnike rühmade järgi 
    Töötajate arv Töötajate arv 

    2011 2010 

Keskmine töötajate arv 

Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 201 202 

Avaliku teenistuse ametnikud 2 736 2 709 

  Kõrgemad ametnikud 446 449 

  Vanemametnikud 1 183 1 139 

  Nooremametnikud 1 107 1 121 

Töötajad 363 348 

  Juhid 43 41 

  Tippspetsialistid 126 140 

  Keskastme spetsialistid 101 77 

  Töölised ja abiteenistujad 93 90 

Kokku 3 300 3 259 

 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud justiitsministeeriumi valitsemisalas on minister ja kohtunikud. 
Avaliku teenistuse ametnikud on ministeeriumi, andmekaitse inspektsiooni, prokuratuuri, kohtute ja 
vanglate ametnikud. Töölepingud on sõlmitud kõigi kohtuekspertiisi instituudi, registrite ja 
infosüsteemide keskuse ning kohtute raamatupidamiskeskuse töötajatega. Töötajate kategooriasse 
kuuluvad ka valitsemisala teiste asutuste autojuhid, köögitöölised (vanglates). 
 
Aruandeperioodil arvestati koosseisulistele töötajatele töötasu 43 589 tuhat eurot. Keskmine töötajate 
arv oli 3300. Keskmine kuupalk oli 1,1 tuhat eurot. Võrreldes 2010. aastaga on keskmine töötasu 
jäänud samale tasemele. Töötajate üldarv on võrreldes 2010. aastaga suurenenud 41 inimese võrra.  
 
Justiitsministeeriumi valitsemisalas töötab keskmiselt 201 valitavat ja ametisse nimetatavat ametnikku, 
kelle palk riigikogu ja vabariigi presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse 
kohaselt sõltub keskmisest brutopalgast ja on seaduse järgi esimese astme kohtunikel 4,0; teise 
astme kohtunikel 4,5 ja ministril 5,5 korda sellest suurem. 2009. aastal seoti selle kategooria ametnike 
töötasu 2007. aasta Eesti keskmise palgaga ja kasutati töötasu arvestamisel koefitsienti 0,92. Samad 
arvestuspõhimõtted kehtisid 2011. aastal. 
 
Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud eripensione kohtunikele ja 
prokuröridele ning pensionilisa avalikele teenistujatele. Pensionieraldiste muudatused kajastatakse 
jooksva perioodi kuludena, 2011. aastal suurendasid pensionieraldised tööjõukulusid 11 836 tuhat 
eurot, 2010. aastal vähendasid pensionieraldised tööjõukulusid 4 299 tuhat eurot. Määrava tähtsusega 
tööjõukulude suurenemisel 2011. aastal on muudatus eripensionides ja pensionisuurendustes. 
 
Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt on kapitaliseeritud infosüsteemide arendamisega 
seotud töötajate töötasusid ja võetud need registrite ja infosüsteemide keskuses arvele immateriaalse 
põhivarana summas 758,8 tuhat eurot (vt lisa 11).  
 
Erisoodustused on kajastatud tulumaksuseaduse §-s 48 sätestatud tingimustel ja ulatuses. 
Erisoodustustelt on arvestatud ja tasutud erisoodustuste tulu- ja sotsiaalmaks. Suurima osa 
erisoodustustest moodustab õppelaen (62%), mille põhiosast on 2011. aastal töötajatele hüvitatud 317 
tuhat eurot. Võrreldes 2010. aastaga on õppelaenude kustutamiseks kasutatud 69 tuhat eurot ehk 
18% vähem. 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasude muude tasude veerus on arvestatud puhkusetasud.  
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Lisa 18. Majandamiskulud     
(tuhandetes eurodes) 
 

    2011 2010 

Majanduskulud    25 750,2 23 514,0 

Administreerimiskulud    1 811,8 1 830,8 

sealhulgas: 

  Postiteenused 438,2 548,6 

  Bürootarbed 222,4 198,9 

  Tõlketeenused 185,2 136,2 

  Sideteenused 150,9 180,6 

  Paljundus- ja printimiskulud 150,3 138,2 

  Info- ja PR teenused 138,5 132,5 

  Personaliteenused 109,9 76,2 

  Trükised ja muud teavikud 108,8 130,1 

  Esindus- ja vastuvõtukulud  81,9 55,7 

  Juriidilised teenused 70,8 82,5 

  Muud administreerimiskulud 46,5 40,7 

  Arvestus- ja auditeerimisteenused 41,6 20,3 

  Kingitused ja auhinnad  28,3 18,2 

  Majandusvedude teenused 13,0 50,1 

  Pangateenused 13,0 13,4 

  Varude ja registrite haldamisteenused 12,6 8,6 

Uurimis- ja arendustööd  77,0 53,6 

Lähetuskulud  583,7 516,2 

sealhulgas: 

  Lühiajalised lähetused 428,5 368,6 

  Pikaajalised lähetused 155,2 147,6 

Koolituskulud 665,5 441,7 

sealhulgas: 

  Koolitusteenused 458,2 247,6 

  Teised koolituskulud 99,2 103,6 

  Majutuskulud 57,6 44,4 

  Sõidukulud 50,5 46,1 

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud  12 829,2 11 916,6 

sealhulgas: 

  Üür ja rent 8 817,4 7 904,7 

  Elekter 1 318,6 1 313,5 

  Vesi ja kanalisatsioon 1 126,9 1 029,4 

  Küte ja soojusenergia 1 090,1 1 093,8 

  Korrashoiuteenused 126,5 180,9 

  
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, 
ruumide majandamiskulud (va 
kinnisvarainvesteeringud) 

123,3 43,4 
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Korrashoiu- ja remondimaterjalid, 
lisaseadmed ja -tarvikud 

121,2 162,7 

  Remont, restaureerimine, lammutamine 58,0 116,4 

  
Teised kinnistute, hoonete, ruumide 
majandamiskulud 

47,2 67,3 

  Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 0,0 4,5 

Rajatiste majandamiskulud kulud 0,7 0,0 

Sõidukite majandamiskulud  785,1 684,0 

sealhulgas: 

  Rent 467,1 392,1 

  Kütus 210,8 187,9 

  Teised sõidukite majandamiskulud 56,0 52,1 

  Remont ja hooldus 51,2 51,9 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  2 004,4 1 885,3 

sealhulgas: 

  
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise 
riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 

1 234,9 1 195,8 

  Remondi- ja hooldusteenused 353,0 274,5 

  Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 292,8 183,3 

  
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline 
tarkvara 

65,4 124,2 

  
Muud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogilised kulud 

21,9 22,4 

  
Kommunikatsioontehnoloogiline riistvara 
ja tarvikud 

19,6 19,2 

  
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline 
arendustöö 

16,8 65,9 

Inventari majandamiskulud  637,9 559,7 

sealhulgas: 

  Inventar ja selle tarvikud 528,2 438,4 

  Remondi- ja hooldusteenused 85,8 100,2 

  Rent 22,4 18,6 

  Muud inventari majandamiskulud 1,5 2,5 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud  262,5 346,8 

sealhulgas: 

  Remondi- ja hooldusteenused 236,7 291,7 

  Rent 11,0 7,3 

  Töömasinate ja seadmete tarvikud 7,1 36,9 

  Kindlustus 4,0 6,9 

  
Muud töömasinate ja seadmete 
majandamiskulud 

3,7 4,0 

Toiduained ja toitlustusteenused  1 388,8 1 334,3 

sealhulgas: 

  Toiduained  1 388,8 1 334,3 

  Toitlustusteenused 0,0 0,0 

Meditsiinikulud ja hügieenikulud  2 998,7 2 624,7 

sealhulgas: 

  Tervishoiuteenused 1 891,2 1 849,5 
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Kohtupsühhiaatriline, joobe-, narko- ja 
muud ekspertiis 

801,5 459,9 

  Meditsiini- ja hügieenitarbed 306,0 315,3 

Õppevahendite ja koolituse kulud 10,2 8,9 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 90,6 52,7 

Tootmiskulud 446,4 351,5 

Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) 326,1 333,2 

Muu erivarustus ja materjalid 588,9 391,5 

Mitmesugused majanduskulud 242,7 182,5 

  Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud 126,9 49,1 

  
Teised muud mitmesugused 
majandamiskulud 

61,1 30,7 

  Transporditeenused 54,7 102,7 

 

Rendikulu katkestamatutest kasutusrendilepingutest 
tulevastel perioodidel 

31.12.2011 31.12.2010 

Esimesel majandusaastal 19 448,2 9 760,8 

2 kuni 5 aastal 55 331,6 24 404,5 

peale 5 aastat 54 303,6 53 494,5 

Kokku 129 083,4 87 659,8 

 
Majandamiskulud on ministeeriumi valitsemisalas kokku suurenenud 2 213 tuhat eurot, so 9,4%. 
 
Administreerimiskulud vähenesid kokku 19 tuhat eurot (1%). Kõige rohkem vähenesid 
majandusvedude teenuste kulud 37 tuhat eurot (74%), mis tulenes Eesti kohtuekspertiisi instituudi 
kolimisest uude hoonesse ning Viru maakohtu kolimisest uude Jõhvi kohtumajja (ühekordne kulu 
2010. aastal). Postiteenused vähenesid 110 tuhat eurot (20%) kuna kohtud kasutasid võrreldes 
varasema perioodiga info edastamiseks võimalusel e-posti ning kasutasid rohkem oma töötajate 
(kordnikud) teenust. Sideteenused vähenesid 30 tuhat eurot (16%) kuna alates 2011. aastast mindi 
valitsemisalas üle ühtsele sideteenuste hankele, millega kaasnesid soodsamad tingimused. Samas on 
suurenenud arvestus- ja auditeerimisteenused 21 tuhat eurot (105%). Kulude suurenemine oli tingitud 
karistusregistris põhjaliku andmete auditi läbiviimisest seoses karistusregistri ülevõtmisega 
siseministeeriumilt justiitsministeeriumi valitsemisalasse ning projekti „Kohtute infosüsteemi 
täiendused“ töökorralduse ja organisatsiooni auditeerimisega. Esindus- ja vastuvõtukulud suurenesid 
26 tuhat eurot (47%), mis on seotud kohtuekspertiisi instituudi uue hoone ning Jõhvi kohtumaja 
avamisürituste korraldamisega, Euroopa kohtuekspertiisiasutuste aastapäeva ning Eesti 
kohtuekspertiisipäeva korraldamisega. Lisaks toimusid 2011. aastal FIDE konverentsi ettevalmistavad 
tegevused. Kulud personaliteenustele suurenesid 38 tuhat eurot (44%) ja tõlketeenuste tellimine 
kasvas 49 tuhat eurot (36%). Tõlke- ja personaliteenuste kulud on aastate kaupa väga erinevad, kõik 
sõltub konkreetsetest vajadustest.  
 
Uurimis- ja arendustööde kulud suurenesid 23 tuhat euro võrra (44%). Kulud on suurenenud peamiselt 
ühekordsete tegevuste arvelt, nt telliti tehnilisi uuringuid seoses Maardu kinnistu kasutusotstarbe 
muudatusega (varem oli vanglate haigla, nüüd paiknevad seal püsivalt kinnipeetavad). Peale hoone 
kasutusotstarbe muudatust telliti hinnangud ja ettepanekud turvasüsteemide efektiivsuse kohta. 
Kulusid suurendas ka välisabi projektide „Tervishoiusüsteemi pettused ja riskid“ ning „Parema 
õigusloome arendamine“ raames läbi viidud uuringud. 
 
Koolituskulud suurenesid 224 tuhat eurot (51%). Vanglate puhul kasvas oluliselt koostöös 
sisekaitseakadeemiaga (SKA) käivitatud vanglate tsentraalsete koolituste maht ehk vanglate 
töötajatele tellitakse tsentraalseid koolitusi SKA-st, mis tagab koolituste suurema efektiivsuse ning 
ühtlase koolitustaseme kogu vanglasüsteemis. Kohtuekspertiisi instituudil suurenesid koolituskulud 
peamiselt välisabi projekti raames tasutud koolituskuludega. Kohtutes toimus rida koolitusi, mis on 
seotud seaduste muudatustega (nt perekonnaseaduse muudatus, uus halduskohtu menetluse 
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seadus, kriminaalmenetluse seadustiku muudatus). Ühekordne koolituskulude suurenemine on 
toimunud struktuurfondidest finantseeritavate projektide raames soetatud uute infosüsteemide 
kasutamise väljaõpetamisega nii registrite ja infosüsteemide keskuse oma spetsialistidele kui ka 
välistele kasutajatele. 
 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud kasvasid 913 tuhat eurot (8%). Kõige enam 
suurenesid üüri- ja rendikulud 913 tuhat eurot (12%) ning kulud veele ning kanalisatsioonile 98 tuhat 
eurot (10%). Olulisemateks kulude kasvu põhjusteks on kohtuekspertiisi instituudi 2010. aasta lõpus 
kasutusele võetud uus hoone ning 2011. aasta alguses uue Jõhvi kohtumaja avamine. 2011. aastal 
anti Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile üle Tartu vangla ning see tõstis ka tasutavat üürisummat, kuna 
üürihind sisaldab ka vangla renoveerimistööde komponenti. Kulude kasvu põhjustasid ka 
tarbijahinnaindeksi muutuse alusel korrigeeritud üürihinnad ning järjest kasvavad kommunaalkulud. 
2011. aastal vähenes oluliselt kohtute raamatupidamiskeskuse üür, kuna koliti uutesse ruumidesse, 
mis tõi kaasa üürihinna vähenemise. 
 
Kulud remondile, restaureerimisele, lammutamisele on vähenenud 58 tuhat eurot (50%) peamiselt 
sellest, et 2010. aastal olid kulud suuremad seoses täiendavate kinnipeetavate Harku vanglasse 
paigutamiseks vajalike ümberehitustöödega. 
 
Sõidukite majandamiskulud kasvasid 101 tuhat eurot (15%). Kütusekulu suurenes 23 tuhat eurot, mille 
põhjuseks on üldine hinnatõus. Rendikulud suurenesid 75 tuhat eurot, mis on seotud ministeeriumi 
sõidukite ning vanglate busside (sh etapeerimisbusside) rendiperioodide lõppemise ning uute 
lepingute sõlmimisega. Kulud suurenesid seoses sissemaksude tasumisega ning rendiperioodi 
lõppedes tehtud korrashoiu- ja remonditeenuste tellimisega. Kulusid suurendasid veidi ka koolituste ja 
lähetuste sõitudeks isikliku sõiduauto kasutamine (kohtutes). 
 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kasvasid 119 tuhat eurot (6%). Kõige enam on kasvanud 
kulutused infotehnoloogilisele riistvarale ja tarvikutele 110 tuhat eurot (60%), mis on seotud printerite 
hangete läbiviimisega. Kõige enam on vähenenud kulutused info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisele 
arendustööle 49 tuhat eurot (75%) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisele tarkvarale 59 tuhat 
eurot (47%). 
 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud vähenesid 84 tuhat eurot (24%). Kõige enam vähenesid 
kulud töömasinate ja seadmete tarvikutele 30 tuhat eurot (81%), mis tuleneb peamiselt alates 2011. 
aastast vanglates uute kuluarvestuse põhimõtete kasutuselevõtmisest. Vähenesid ka remondi ja 
hooldusteenused 52 tuhat eurot seoses Tartu vangla üleandmisega Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile. 
Üürilepingu kohaselt läks ka paljude vanglas kasutusel olevate seadmete hoolduskohustus vanglalt 
üle Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile. 
 
Meditsiini- ja hügieenikulud suurenesid kokku 374 tuhat eurot (14%) peamiselt ekspertiisimahtude 
suurenemisest (kohtupsühhiaatriline, joobe-, narko- ja muude ekspertiiside kulud suurenesid 74%). 
 
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud suurenesid kokku 38 tuhat eurot (72%). 
Kasv on tingitud suuresti kohtuekspertiisi instituudi poolt 2011. aastal Euroopa kohtuekspertiisi-
asutuste aastapäeva ning Eesti kohtuekspertiisipäeva korraldamisega seotud ürituste raames tekkinud 
kulutustest (enamik kulusid kaeti osalustasudest).  
 
Muu erivarustus ja materjalid suurenesid kokku 197 tuhat eurot (50%), mis on tingitud analoogselt 
meditsiinikulude kasvuga peamiselt kohtuekspertiisi instituudi ekspertiisikulude kasvust. Telliti rohkem 
ekspertiise ning ekspertiiside tegemiseks vajalike kemikaalide hinnad kasvasid võrreldes eelmise 
aastaga. 
 
Mitmesugused majanduskulud kokku suurenesid 60 tuhat eurot (33%). Kõige enam kasvasid 
kolmandatele isikutele hüvitatud kulud 77 tuhat eurot (158%). Kohtumääruse alusel maksti välja töölt 
kõrvaldamise hüvitist, oluliselt kasvasid kohtupsühhiaatriliste ekspertiisidega seotud väljamaksed 
ekspertidele (transpordikulud), samuti pankrotihalduritele tasutud majandamiskulud pankroti-
menetluste mahu suurenemise tõttu. Transporditeenused vähenesid 48 tuhat eurot (47%), tulenevalt 
peamiselt Harku ja Murru vangla kinnipeetavate kui ka töötajate arvu vähendamisest. 
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Lisa 19. Muud kulud 

(tuhandetes eurodes) 
 

  2011 2010 

Finantskulud 10 035,2 9 746,1 

sealhulgas: 

intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt 6 296,8 6 359,5 

intressi- viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt 3 738,4 3 386,6 

Muud kulud kokku 10 868,9 11 604,2 

Maksu- lõivu- ja trahvikulud 5 726,9 5 344,6 

sealhulgas: 

käibemaks 5 708,3 5 323,2 

riigilõivud 7,6 5,2 

maamaks 5,7 9,3 

loodusressursside kasutamise ja saastetasud 5,2 4,5 

kohtuotsuse alusel välja mõistetud kulud 0,1 0,1 

maksuvõlalt arvestatud intressid 0,0 2,3 

trahvid 0,0 0,0 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu-, lõivu- ja 
trahvinõuetest 

5 124,7 6 194,3 

sealhulgas: 

kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 3 917,0 3 489,2 

trahvinõuded 1 207,7 2 705,1 

Muud tegevuskulud 15,7 49,8 

sealhulgas: 

kahjutasud, viivised 14,7 41,1 

valuuta kursivahed 0,8 1,9 

muud ebatavalised kulud 0,2 6,8 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest 1,6 15,5 

sealhulgas: 

muud nõuded 6,6 -0,4 

nõuded müüdud toodete ja teenuste eest -5,0 15,9 

 
Muudest tegevuskuludest suurima osa moodustavad finantskulud. Arvestatud on intressikulu 
diskonteeritud pikaajaliste pensionieraldiste kohustuselt summas 6 296,8 tuhat eurot. 
 
Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile on tasutud Viru, Tartu ning Harku ja Murru vangla kapitalirendilepingust 
tulenevalt intresse summas 3 162,2 tuhat eurot ning kohtuekspertiisi instituudi uue hoone eest 576,2 
tuhat eurot. Intressikulu on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 10,4%, sest kohtuekspertiisi 
instituudi uue hoone eest on aruandeaastal tasutud intresse kogu aasta. 
 
Maksu- lõivu- ja trahvikuludest moodustab suurima kulu käibemaks summas 5 708,3 tuhat eurot. 
Riigilõive on tasutud 7,6 tuhat eurot peamiselt kohtuasjade toimingute ja kohtulahenditega seotud 
riigilõivud, liiklusregistri toimingute riigilõivud, sageduslubade riigilõivud. Maamaksukulu on 5,7 tuhat 
eurot, vähenemine võrreldes 2010. aastaga tuleneb Tartu vangla kinnistu üleandmisest Riigi 
Kinnisvara aktsiaseltsile. 
 
Harku ja Murru vangla on tasunud katlamaja saastetasusid kokku 5,2 tuhat eurot. 
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Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu, lõivu- ja trahvinõuetest suurima osa moodustavad 
ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded summas 3 917 tuhat 
eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud kohtutes trahvinõuete ebatõenäoliselt laekuvaks 
hindamine. 
 
Muud tegevuskulud on vähenenud võrreldes 2010. aastaga 35 tuhat eurot. Suurim kulu on 
kahjutasud, viivised summas 13,8 tuhat eurot. 
 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest on vähenenud võrreldes 2010. aastaga 89,7% ning 
moodustas 2011. aastal 1,6 tuhat eurot. Suuremad kulud on kohtutäituri ettemaksete ebatõenäoliseks 
kandmisest, Varasemal perioodil ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõudeid müüdud toodete ja 
teenuste eest on laekunud 8,8 tuhat eurot ja 2011. aastal ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõudeid 
oli 3,8 tuhat eurot. 
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Lisa 20. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

(tuhandetes eurodes) 
 

  2011 2010 Lisa 

Materiaalse põhivara amortisatsioon  9 102,8 4 921,2 10 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon  1 642,5 1 297,4 11 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon  0,0 579,9 9 

Kokku 10 745,3 6 798,5   
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Lisa 21. Siirded 

(tuhandetes eurodes) 
 

  2011 2010 

Rahalised siirded 

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 103 780,7 124 393,6 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -26 964,3 -42 634,1 

Rahalised netosiirded kokku 76 816,4 81 759,5 

Mitterahalised siirded teiste raamatupidamiskohuslastega 

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohuslastelt 2 094,6 3 863,0 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -4 759,1 -2 619,2 

Mitterahalised siirded kokku -2 664,5 1 243,8 

Siirded tulemi elimineerimiseks 24 688,1 -6 225,7 

Siirded 98 840,0 76 777,6 

 
Saadud suurimad siirded - teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt: 
 

 sotsiaalkindlustusametilt 2011. aastal saadud väljamakstud kohtunike eripensionid summas 
1 330 tuhat eurot ja prokuröride eripensionid summas 369 tuhat eurot (vt lisa 12); 

 sotsiaalkindlustusele üle antud pensionile jäänud töötajate pensionieraldised summas 384 
tuhat eurot; 

 sisekaitseakadeemialt saadud töötajate pensionieraldised summas 66 tuhat eurot; 

 riigikantseleit saadud Riigi Teataja talituse töötajate pensionieraldised ja puhkuseeraldised 51 
tuhat eurot; 

 sisekaitseakadeemialt saadud pensionieraldiste kohustused summas 46 tuhat eurot; 

 riigikohtult saadud kohtute infosüsteemi täienduseks 36 tuhat eurot; 

 sotsiaalkindlustusametilt saadud kohtunike ja prokuröride eripensionide rahaliste vahendite 
jääk summas 33 tuhat eurot; 

 siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuselt karistusregistri arendustööd 
jääkmaksumusega 31 tuhat eurot; 

 riigikantseleilt e-õiguse koos litsentsidega summas 26 tuhat eurot; 

 riigikantseleilt saadud ametnike välismissioonil viibimise aja eest palga- ja lähetuskulude 
katteks 19 tuhat eurot. 

 
Üle antud suurimad siirded - teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele: 
 

 Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks Tartu 
linnas Kalevi tn 1 asuva kinnistu väärtusega 2 750 tuhat eurot; 

 sotsiaalkindlustusametile kohtunike ja prokuröride eripensionid summas 1 370 tuhat eurot; 

 Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks 
kinnistud Tartu Turu tn 56,58 väärtusega 417 tuhat eurot; 

 sisekaitseakadeemiale 2011. aasta riigieelarve seaduses ettenähtud eraldis summas 71 tuhat 
eurot justiitskolledžis õppivatele üliõpilastele motiveeriva õppetoetuse maksmiseks ning 
vangistuskorralduse õppetooli juhatajale tasustamiseks; 

 siseministeeriumi valitsemisalale Eesti-Šveitsi projekti raames seadmeid summas 19,6 tuhat 
eurot; 

 sisekaitseakadeemiale praktikantide majutuskulud summas 4 tuhat eurot. 
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Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
(tuhandetes eurodes) 
 

   Justiitsministeeriumi valitsemisala Tulud Kulud Fin.tehingud 

Esialgne eelarve 30 558,1 -103 878,6 -6 945,7 

Üle toodud eelmisest aastast 0,0 -4 010,7 0,0 

Muudatused lisaeelarve alusel 0,0 -9,0 0,0 

Eelarves kavandatud toetused -5 295,4 5 295,4 0,0 

Tegelikult laekunud toetused 1 786,7 -1 786,7 0,0 

Saadud sildfinantseerimine 0,0 -304,4 0,0 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -3 503,8 3 503,8 0,0 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 4 154,7 -4 154,7 0,0 

Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud 0,0 1 808,3 0,0 

Tegelikud arvestuslikud kulud 0,0 -1 337,1 0,0 

Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist  0,0 -12,3 0,0 

Saadud omandireformi reservfondist 0,0 -500,2 0,0 

Kokku lõplik eelarve 27 700,3 -105 386,2 -6 945,7 

 
Lõpliku eelarve kujunemist mõjutasid kõige enam: 
 

 eelnevast aastast üle tulnud vahendid (4 011 tuhat eurot, sh 1 156 tuhande euro ulatuses 
kanti üle toetusi, millest jätkati pooleliolevate välisabiprojektide rahastamist: Euroopa 
Komisjoni programmi "Prevention of and fight against crime" projekt "Sõrmejälgede 
automatiseeritud identifitseerimise süsteemi (AFIS) arendamine", "VangIS-ele liideste loomine 
Karistusregistri ja e-toimikuga ning vanglate ja kriminaalhoolduse infosüsteemi uuendamine" 
ning „Karistusregistri arendamine ECRIS“, 248 tuhande euro ulatuses välisabiprojektide 
kaasfinantseeringut, 841 tuhande euro ulatuses majandustegevusest laekunud tulu ning 
riigieelarvelisi vahendeid seoses erinevate hangete ning lepingute eest väljamaksete tegemise 
edasilükkumisega 2011. aastasse); 

 plaanitust suurem laekunud omatulu (4 155 tuhat eurot, mis on 651 tuhande euro võrra 
plaanitust suurem); 

 väiksem laekunud toetuse summa (1 787 tuhat eurot ja 304 tuhat eurot saadud 
sildfinantseerimine, mis on plaanitust 3 204 tuhat euro võrra väiksem); 

 saadud lisaks vahendeid reservfondidest 512 tuhat eurot; 

 plaanitust väiksemad arvestuslikud kulud (1 337 tuhat eurot, mis on 471 tuhande euro võrra 
väiksemad). 

 
Asutuste/asutuste gruppide järgi suuremad muutused võrreldes eelarveliste tulude prognoosiga: 
 
Registrite ja infosüsteemide keskuse 2011. aasta eelarve tulude maht suurenes seoses plaanitust 
enam laekunud tuluga majandustegevusest (338 tuhat eurot), mis on tingitud peamiselt äriregistri ja 
kinnistusraamatu päringute prognoositust suuremast mahust. 
 
Justiitsministeeriumi toetuste laekumine kujunes plaanitust väiksemaks 1 898 tuhat eurot. Välisabi-
projekti VangIS toetus laekus juba 2010. aasta lõpus, mitte 2011. aastal (252 tuhat eurot). Avalik e-
toimik, uus täitemenetlusregister ja kinnistusraamatu ajakohastamise projekti ja Šveitsi narkoravi 
projekti toetuse jaoks plaanitud vahendid ei laekunud 2011. aastal. 
 
Eesti kohtuekspertiisi instituudi majandustegevusest laekunud tulu osutus prognoositust suuremaks 
191tuhande euro võrra peamiselt politsei poolt tellitud suuremast narko- ja joobetuvastusekspertiiside 
mahust, lisaks kohtuekspertiisi instituudi korraldatud Euroopa kohtuekspertiisiasutuste aastapäeva 
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ürituse ning Eesti kohtuekspertiisipäeva korraldamisest, millest osavõtjad tasusid osalustasud 
omatulude kontole, mida eelarvesse ei olnud plaanitud. 
 
Kinnipidamiskohtade majandustegevusest laekunud tulu osutus suuremaks 117 tuhande euro võrra, 
sest ASile Eesti Vanglatööstus edasimüüdavate kommunaalkulude hinnad tõusid prognoositust enam. 
 
Kohtute tulude maht suurenes võrreldes eelarvega 2 680 tuhat eurot, mis tuleb kohtuasjade, 
äriregistri, kinnistusraamatu toimingute ning kommertspandiregistri toimingute prognoositud suuremast 
tehingute arvust. Lisaks suurendas kohtute eelarvet omandireformi reservfondist eraldatud 500 tuhat 
eurot. 
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Lisa 23. Sündmused pärast bilansipäeva 
 
Justiitsministeeriumi pädevusse lisandus alates 01.01.2012 tööstusomandi valdkonna korraldamine 
ning õigusloome alal tööstusomandiõiguse valdkonnaga tegelemine, eesmärgiga tagada 
tööstusomandiõiguse süsteemsem edasiarendamine koos teiste eraõiguse valdkondadega (sh 
rahvusvahelise õigusega seonduvad teemad). Seoses tööstusomandi valdkonna ületoomisega 
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast lisati justiitsministeeriumi struktuuri üks 
ametikoht ning registrite- ja infosüsteemide keskuse koosseisu üks ametikoht. Samuti toodi majandus- 
ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast justiitsministeeriumi valitsemisalasse üle 
patendiamet ning tõsteti 2012. aasta eelarves ümber 1 844,9 tuhat eurot. 
 
01.01.2012 viidi justiitsministeeriumi valitsemisalas olnud kohtute raamatupidamiskeskus üle 
rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Selle muudatuse eesmärk on luua kohtute 
raamatupidamiskeskuse alusel riigi tugiteenuste keskuse kui üleriigiline finants-, personali- ja 
palgaarvestuse teenuseid osutav asutus. 
 
Samast ajast hakati rahandusministeeriumi valitsemisala poolt osutama justiitsministeeriumi 
valitsemisalale raamatupidamise-, personali- ja palgaarvestuse teenuseid. Nende funktsioonide 
üleviimine rahandusministeeriumi valitsemisalasse kujutab endast tugiteenuste konsolideerimise 
projekti jätkamist, mille eesmärgiks on tõsta tugiteenuste osutamise kvaliteeti. Seoses muudatusega 
tõsteti ka justiitsministeeriumist rahandusministeeriumi ümber 7 ametikohta (üks pearaamatupidaja, 
viis vanemraamatupidajat ja üks raamatupidaja). Seoses selle muudatustega lisati justiitsministeeriumi 
ja valitsemisala eelarvest rahandusministeeriumi eelarvesse 745,1 tuhat eurot. 
 
Karistusregistri seaduse alusel toodi 2012. aastal siseministeeriumi valitsemisalast justiitsminis-

teeriumi valitsemisalasse karistusregister, millega seoses lisandus justiitsministeeriumi valitsemisala 

eelarvesse 90 tuhat eurot. 
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 09.02.2012 nr 79 korraldusele antakse Justiitsministeeriumi valitsemisel 
olevad Harku vangla kinnistu, Vana-Narva mnt 17 asuv kinnistu ja Viljandi vangla hoonestamata 
kinnistu üle Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena. 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
Justiitsministeeriumi 2011. aasta 31. detsembril lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 
tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.  
 
Justiitsministeeriumi tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. 
Justiitsministeeriumi juht on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud. 
 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

      
      juuni 2012 
Kristen Michal 
minister 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

      
      juuni 2012 
Margus Sarapuu 
kantsler 
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