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

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

 tagab õiguskindluse ja loob majanduskasvu eeldused, kindlustades varaliste õiguste 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, 

 patendiamet, 

 Eesti kohtuekspertiisi instituut, 

 registrite ja infosüsteemide keskus.  
 

Justiitsministeeriumi pädevuses on ka notariaadi, tsiviiltäite, vandetõlkide, 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). Harju, Pärnu, Tartu ja Viru maakohtul on kohtumaja igas 
maakonnakeskuses (Ida-Virumaal ja Harjumaal on kolm kohtumaja). Tallinna ja Tartu halduskohtul on 
kokku neli kohtumaja: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Kaks ringkonnakohut asuvad Tallinnas ja 
Tartus. 

Prokuratuur 

Prokuratuur osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse plaanimises; 
juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse; esindab kohtus 
riiklikku süüdistust ja täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid.  

Prokuratuur on kaheastmeline, koosnedes riigiprokuratuurist kui kõrgemalseisvast prokuratuurist ning 
neljast ringkonnaprokuratuurist (Põhja, Lõuna, Viru ja Lääne ringkonnaprokuratuur). 

Vanglad 

Eestis on neli vanglat: Harku ja Murru, Tallinna, Tartu ja Viru vangla. 
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Andmekaitse inspektsioon 

Andmekaitse inspektsioon on riikliku järelevalve asutus, mis teostab järelevalvet kahel suunal: 
isikuandmete kaitse (eraelu puutumatus) ja avalik teave (teabenõuete täitmine ja teabe avalikustamine 
internetis ja mujal). 

Patendiamet 

Patendiameti eesmärk on viia ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. 
Patendiameti ülesanne on anda riigi nimel tööstusomandi esemetele õiguskaitse ja teavitada 
avalikkust õiguskaitse andmisest ning selle kehtivusest.  

Eesti kohtuekspertiisi instituut 

Kohtuekspertiisi instituut on riiklik ekspertiisiasutus, mille põhieesmärk on teha menetlusasjades 
kohtuekspertiise ja -uuringuid, arendada ekspertiisivaldkondi, koolitada ja nõustada politseiasutusi 
instituudi ülesannetega seonduvates küsimustes ning hallata riiklikke andmekogusid ja registreid. 

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 (kohtuinfosüsteem, 
elektrooniline järelevalve enne tähtaega vanglast vabanenutele, kriminaalhooldusregister, riiklik 
kriminaalmenetlusregister, kinnipeetavate register, e-toimik, e-õigus jt).  

Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni 
arendamisest 

Tugiteenuste tsentraliseerimine valitsemisalas 

Varem justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuulunud kohtute raamatupidamiskeskuse alusel loodi 
riigi tugiteenuste keskus kui üleriigilise finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuseid osutav asutus. 
Selleks viidi kohtute raamatupidamiskeskus 1.01.2012 üle rahandusministeeriumi valitsemisalasse riigi 
tugiteenuste keskuse nime all. Keskus osutab finants-, personali- ja palgaarvestuse teenust 
justiitsministeeriumile ja valitsemisala asutustele ning teistele finants-, personali- ja palgaarvestuse 
tsentraliseerimist rakendanud ministeeriumidele. 
 
Tsentraliseerimine on muutnud finants-, personali- ja palgaarvestuse korralduse ning kajastamise 
valitsemisalas ühtlasemaks, mis omakorda parandab juhtimisotsusteks vajaliku info kvaliteeti.  

Riigi Teataja arendamine: kohalike omavalitsuse määruste avaldamine Riigi Teatajas 

2013. aastal muutus omavalitsuste määruste Riigi Teatajas avaldamine kohustuslikuks ning kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt hakkavad määrused kehtima alles pärast Riigi Teatajas 
avaldamist. Edaspidi avalikustatavad valla- ja linnavolikogude ning -valitsuste määrused leiab Riigi 
Teatajast nii vastuvõetud kujul kui ka kõiki muudatusi sisaldavate kehtivate terviktekstidena. Riigi 
Teataja kaudu on riik loonud omavalitsustele keskse määruste avaldamise võimaluse ja omavalit-
sused ei pea sellele ise kulutama. 

2012. aastal alustas justiitsministeerium Riigi Teatajas järk-järgult maakondade kaupa kõigi 
omavalitsusüksuste määruste avaldamisega. Teavitusüritused ja koolitused korraldati kõigis maa-
konnis. Määruste avaldamisega alustajatele on tagatud igapäevane telefoni ja e-posti teel jagatav abi 
ja nõu. 
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2012. aastal avaldati 4000 omavalitsusüksuste määrust, sealhulgas enamik kehtivaid terviktekste. 
2013. aastal peaksid omavalitsusüksused suutma järgida seadusega ette nähtud avaldamise korda. 

 
Projekt annab kõigile inimestele võimaluse vaadata Riigi Teatajas oma valla või linna kehtivas seisus 
määruseid ja tellida oma e-posti aadressile uusi määrusi koos ajakohaste terviktekstidega. 
Terviktekstide kättesaadavus parandab nende rakendamise tõhusust ning hõlbustab valla ja linna 
määrustel põhinevat asjaajamist nii isiklike õiguste realiseerimisel kui ka äriliste projektide elluviimisel.  

 
Liidestatud õigusinfosüsteemi rakendamine 
 
Õigusinfosüsteemi kontseptsiooni peamine eesmärk oli koondada kogu oluline õigusteave ühte 
portaali. Kõige sobivamaks osutus Riigi Teataja (RT).  
 
2012. aastal alustati kohtukokkuvõtete ja õigusuudiste avaldamist Riigi Teatajas. Samuti tehti 
võimalikuks kohtukokkuvõtete ja õigusuudiste tellimine e-postile MinuRT võimalusi kasutades. Võeti 
kasutusele seaduste terviktekstide juures automaatsete seoste loomine ajakohaste rakendus-
määrustega („Rakendusaktid“).  
 
Õigusteabe lihtsaks leidmiseks süstematiseeriti välislepingud ja Euroopa inimõiguste kohtu lahendid. 
Riigikohtu, inimõiguste kohtu ja olulisemate ringkonnakonnakohtute lahendite kokkuvõtete avaldamine 
ja nende süstematiseerimine ning sidumine seadusesätetega võimaldab hõlpsalt ja kiiresti tutvuda 
õigusanalüüsiks vajalike kohtulahenditega. Kohtulahendite kokkuvõtteid ja õigusuudiseid saavad kõik 
tellida oma e-posti aadressile. 

 
Riigi Teataja uued võimalused tagavad asjatundjatele ja tavakasutajatele kohtuotsuste ja istungite 
toimumise teabe lihtsa leidmise ning see loob õigusteadlikkuse kasvu eeldused.  
 
Eelnõude otsingu kasutuselevõtmine võimaldab nii eelnõude menetlusega seotud ametnikel kui ka 
üksikkasutajatel jälgida eelnõu menetlusetappide läbimist. See tagab paremad osalemisvõimalused 
ning aitab parandada õigusaktide kvaliteeti. 
 
Projekti elluviimine andis ka rahalist kokkuhoidu. Ehkki õigusteabe maht Riigi Teatajas kasvas, sai 
tänu automatiseerimisele vältida igapäevaste avaldamisülesannete suuremat rahastamist, samuti hoiti 
vahendeid kokku ja rahastati omavalitsusüksuste määruste avaldamise korraldamist. 

 
Harju maakohtu kinnistustoimikute massdigiteerimine 
 
Kinnistustoimikute elektroonilise arhiivi loomiseks rakendati 2010. aastal kinnistustoimikute digiteeri-
mise IT-lahendus. Kinnistusosakonnad digiteerivad oma paberarhiive sedamööda, kuidas esitatakse 
tutvumistellimusi.  
 
Elektroonilise arhiivi loomise kiirendamiseks otsustati läbi viia Harju maakohtu kinnistusosakonna 
kinnistustoimikute massdigiteerimise projekt. Harju maakohus valiti välja seetõttu, et sealne kinnistus-
toimikute hulk ja nende digiteerimisest saadav tulu on suurim.  
 
Projektis lõid kaasa kõik osakondade kinnistussekretärid ja tehnilised sekretärid, lisaks võeti tööle ja 
õpetati välja 24 koosseisuvälist tehnilist sekretäri. Projekti tulemusel on digiteeritud 324 000 (st kõik) 
Harju maakohtu kinnistusosakonna arhiivis säilitatavad paberkandjal kinnistustoimikud. Digiteeritud 
dokumendid on veebiteenuste kaudu kättesaadavad kinnistu omanikele, notaritele ja teistele isikutele, 
kel on toimiku dokumentidega tutvumiseks õigustatud huvi.  
 
Vähenenud on Harju maakohtu koormus tutvumistellimuste täitmisel ja kõik paberkandjal kinnistus-
toimikud on korrastatud nii, et need on võimalik anda üle avalikule arhiivile. Tulevikus saavutatakse 
kokkuhoid personali- ja üürikuludelt (teiste kinnistusosakondade paberarhiivide digiteerimisel ning 
rahvusarhiivi arhiivihoidla valmimisel).  
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Õigusemõistmisele juurdepääsu tõhustamine  
 
Õigusemõistmisele juurdepääsu on tõhustatud riigilõivude alandamise, lõivustamise lihtsustamise ja 
avaliku e-toimiku arendamise ning selle laialdasema kasutuselevõtuga.  
 
Alates 1. juulist 2012 kehtib põhimõte, et kohtudokumentide elektrooniline esitamine e-toimiku kaudu 
on soodsam kui muul viisil dokumentide esitamine. Ühtlasi lihtsustati lõivustamise põhimõtteid ja loodi 
eeldused tõhusamaks kohtudokumentide kättetoimetamiseks.  
 
Tänu väiksematele riigilõivudele saavad isikud pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole lihtsamalt. 
Riigilõivu soodustus avaliku e-toimiku kaudu esitamisel populariseerib elektroonilist kohtumenetlust, 
mis loob eeldused täisdigitaalsele kohtutoimikule üleminekuks ja aitab kohtupidamise kulusid tublisti 
vähendada. Avaliku e-toimiku kaudu dokumentide esitamisel on võimalik teha automaatkontrolle ja 
tagatud on dokumentide kiire jõudmine menetlejani. Ühtlasi vähenevad kohtuametnike ülesanded 
andmete infosüsteemi sisestamise, dokumentide menetluste juurde lisamise ja paberdokumentide 
digitaliseerimise näol. 
 
Arendustööde tulemusena saab menetlusosaline tutvuda avaliku e-toimiku kaudu endaga seotud 
menetlustega ja jälgida menetlemise kulgu, esitada menetlustesse lihtsalt ja kiiresti kõiki soovitud 
dokumente (sealhulgas kaebusi kohtulahenditele). Avalikku e-toimikut on alates juulist 2012 kasutatud 
varasemast mitu korda rohkem.  

 
Õiguspoliitika arengusuundade rakendamine 
 
Jõustus hea õigusloome ja normitehnika eeskiri ning koostati õigusloomemenetluse kaardistus, mille 
peaeesmärk oli selgitada välja õigusloome korraldus, selle viisid ja rakendamine ministeeriumides; 
hinnata ministeeriumide õigusloome eest vastutavate struktuuride toimimist, ühtlustamise võimalusi ja 
vajadusi. Tuginedes justiitsministeeriumi kui õigusloomet koordineeriva ministeeriumi kogemusele ja 
tulenevalt vajadusest tõsta õigusloome kvaliteeti, analüüsiti õigusloome planeerimist ja korraldamist 
ning õigusloomega tegelevate juristide pädevusi ja tööülesandeid. Analüüsi eesmärk oli luua 
kvaliteetsema õigusloome eeltingimused. 
 
Riigikantselei ja justiitsministeeriumi koostöös on valminud mõjude hindamise metoodika, mis aitab 
parandada valitsusele esitatavate eelnõude kvaliteeti ja annab selged juhised uute õigusaktidega 
kaasnevate mõjude hindamiseks. Õigusaktide mõjude analüüsi alast teadmist on jagatud ka teistes 
riikides (Horvaatias ja Armeenias). Hea õigusloome ja normitehnika käsiraamat on ette valmistatud 
(lõplik valmimine 2013. aastal).  

 
FIDE XXV kongressi korraldamine 
 
Euroopa Õiguse Rahvusvaheline Föderatsioon (Fédération internationale pour le droit européen - 
FIDE) ühendab Euroopa õigusega tegelevaid juristide ühendusi üle Euroopa. FIDE eesmärk on 
panustada Euroopa õiguse arengusse ja seeläbi Euroopa Liidu tulevikku tervikuna ning FIDE mõjutab 
oma hinnangutega Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide otsustajaid. FIDE tippüritus on iga 
kahe aasta tagant toimuv kongress, milles osalevad Euroopa õiguse parimad teoreetikud ja praktikud 
üle kogu maailma. 2012. aastal toimus kongress Tallinnas. 
 
Eestis korraldas kongressi FIDE liige Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse ühendus koostöös mitmete 
avaliku ja erasektori asutustega. Kongressi peakorraldajaks võib lugeda professor Julia Laffranque’i. 
Korralduskomitee juhiks oli juristide liit, keda toetas justiitsministeerium. 
 
Kongressi korraldamisega taotletud eesmärgid täideti. Kongressil osales ca 550 inimest (sh Euroopa 
Komisjoni asepresident, Euroopa Kohtu president, Saksa konstitutsioonikohtu president, Euroopa 
inimõiguste kohtu asepresident, Euroopa ombudsman, Euroopa Kohtu ja Euroopa inimõiguste kohtu 
kohtunikud, õigusteadlased ja -praktikud). Korralduskomiteel õnnestus konverentsile valida teemad, 
mis just 2012. aastal osutusid vägagi aktuaalseteks. Kõik see tõi hulgaliselt positiivset tagasisidet. 
 
Tähtsalt rahvusvaheliselt suurürituselt saadud kogemused ja kontaktid kuluvad ära nii Eesti Euroopa 
Liidus eesistumisel aastal 2018 kui ka Euroopa Liidu otsustusprotsessis tõhusamaks osalemiseks. 
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Justiitsministeeriumi valitsemisala muudatused 

2012. aasta algul võeti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt justiitsministeeriumi vastutus-
alasse tööstusomandi valdkonna korraldamine ja õigusloome. Seetõttu lisandus justiitsministeeriumi 
valitsemisalasse patendiamet (74 ametikohta). Sama muudatusega tuli majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumist üle kaks ametikohta (üks ministeeriumisse tööstusomandi valdkonda ja üks IT-
koht registrite ja infosüsteemide keskusesse).  

 
Justiitsministeeriumi valitsemisalasse lisandus politsei- ja piirivalveametilt üle võetud karistusregister 
(muudatus jõustus 1.01.2012). Üle toodi viis ametikohta. 

 
Ida-Virumaa tegevuskava täitmine: vanglate osakonna kolimine Jõhvi  

Vanglate osakonna kolimine Jõhvi lähtus valitsuse Ida-Viru tegevuskavast, mis näeb riigi kohaloleku 
tugevdamise ühe sammuna ette riigiasutuste viimist piirkonda. Vanglate osakond alustas Jõhvis tööd 
1. jaanuaril 2013. 

Jõhvi viidi 28 vanglate osakonna koosseisus olevat töökohta, lisaks vanglate asekantsleri ja tema abi 
ametikoht. Nagu juba varem prognoositi, soovis kolimisotsuse langetamise ajal osakonnas töötanud 
inimestest Jõhvis tööd jätkata kolmandik. Uusi töötajaid on vanglate osakonda kõige enam tulnud Viru 
vanglast. Töötajatest, kes ei soovinud vanglate osakonnas asukoha muutuse tõttu jätkata, on enamik 
üle viidud Tallinna vangla vabadele ametikohtadele, aga ka sisekaitseakadeemiasse ja justiits-
ministeeriumi teistesse osakondadesse. 

Sellega seoses eraldati justiitsministeeriumile 2013. aastaks lisaks 380 000 eurot. Lisavahendid 
eraldati nii ühekordsete kulude (sh kolimiskulud, värbamiskulud) kui ka püsikulude (sh bürooruumide 
rent ja palgatõus, et hüvitada teenistujatele lisakulusid, mida toob kaasa elukohavahetus, ja tagada 
motivatsioon) katteks. 
 
Jõgeva kohtumaja 
 
Uue hoone abil on tagatud kodanikele mugavamad teenused Jõgeva linnas. Ühtlasi on tublisti 
parandatud Jõgeval töötavate justiitssüsteemi ametnike töökeskkonda. 
 
Uut kohtu- ja politseihoonet oli vaja seetõttu, et vana oli täiesti amortiseerunud. Seetõttu sõlmisid 
justiitsministeerium ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) 2009. aastal uue hoone rajamise koostöökokku-
leppe asukohaga Suur tn 1. Projektlahendus valmis 2010. aastal ning ehitus teostati averuses (avaliku 
ja erasektori koostöös). Hoonestajaks oli OÜ Merko Elamud. Hoone valmis 2012. aasta juunis ning 
seal asuvad justiitsministeeriumi valitsemisalast Tartu maakohus, prokuratuur, Tartu ja Viru vangla 
kriminaalhooldusosakonna Jõgeva talitus. 

Justiitsvaldkonna peamised arendused ja eesmärgid lähiaastatel 

Justiitsvaldkonna peamised eesmärgid lähiaastatel on kiirendada kohtupidamist, edendada seadus-
loome kvaliteeti, hoida ja arendada head ettevõtluskeskkonda, tagada inimeste põhiõiguste kaitse ja 
vähendada kuritegevust.  

 
Kiirema kohtumenetluse plaan sisaldab mitme kitsaskoha lahendamist, sealhulgas menetluste kiiren-
damist (menetlus saja päevaga), nüüdisaegseid IKT-lahendusi, kohtute spetsialiseerumist ja 
kohtuametnike palgatõusu kooskõlas riigi majanduslike võimaluste paranemisega.  

 
Seadusloome kvaliteedi tõusu nimel plaanib justiitsministeerium kaasata senisest enam eksperte, 
teadlasi, ettevõtjaid, kodanikuühendusi ja teisi huvirühmi seaduseelnõude väljatöötamisse juba 
algfaasis. Õigusloome kvaliteedi arendamisel lähtutakse 2011. aastal heaks kiidetud õiguspoliitika 
arengusuundadest ning hea õigusloome ja normitehnika eeskirjast.  
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Hea ettevõtluskeskkonna tagamiseks kavatseb justiitsministeerium lühendada pankrotimenetlust, 
täiustada maksejõuetusmenetlust ja ärikeeldude regulatsiooni, vähendada bürokraatiat ja haldus-
koormust ettevõtluses ning arendada IKT-lahendusi inimestele mugavamaks ja lihtsamaks.  
 
Kuritegevuse vähendamiseks keskendutakse kuritegude ennetusele, alaealistele õigusrikkujatele ja 
korruptsiooniga võitlusele. Selleks on vaja tõhusat kriminaaljustiitssüsteemi (kiire menetlus, kvaliteet-
sed ekspertiisid, mõjusad alternatiivkaristused ja vanglasüsteemi arendamine (uus Tallinna vangla)).  
 
Kavandatavatest investeeringutest lähiaastatel annavad ülevaate raamatupidamise aastaaruande 
lisad 9 ja 10. 

Hinnang 2012. aasta tegevuskava elluviimisele ja selgitused kasutatud 
metoodika kohta 

Tegevuskava täitmist saab hinnata heaks. Täpsemalt vaata ülevaadet 2012. aasta tegevuskavade 
täitmise aruandest alates lk 11.  
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I  RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE MAJANDUSNÄITAJAD 
 
 (tuhandetes eurodes) 

 

2 012 2 011 Muutus  Muutus (%) 

Käibevara      

Varad aasta lõpus 112 208 116 735 -4 527 -4% 

Kohustused aasta lõpus 217 101 204 207 12 894 6% 

Riigieelarvesse kuuluv netovara aasta 
lõpus 

-104 893 -87 472 -17 421 20% 

Tulemiaruande näitajad     

Tegevustulud 34 663 36 411 -1 748 -5% 

Tegevuskulud -122 891 -125 185 2 294 -2% 

Tegevustulem -88 228 -88 774 546 -1% 

Finantstulud- ja kulud -10 782 -10 066 -716 7% 

Muud näitajad       

Koosseisuliste töötajate keskmine arv 
(inimest taandatuna täistööajale) 

3 283 3 300 -17 -1% 

Konsolideeritud asutuste arv 3 3 0 0% 

Põhivarainvesteeringud  3 522 2 917 605 21% 

Eelarve ja selle täitmise näitajad     

Eelarve tulude maht 30 778 27 700 3 078 11% 

Eelarve tulude täitmine 29 409 29 583 -174 -1% 

Eelarve kulude maht 114 842 105 386 9 456 9% 

Eelarve kulude täitmine 107 846 99 981 7 865 8% 

Finantseerimistehingute maht -2 580 -6 946 4 366 -63% 

Finantseerimistehingute täitmine -1 956 -6 835 4 879 -71% 

 
Suurim mõju varade muutusele tuleneb hoonete ja rajatiste kulumist ning allahindlusest (vt lisa 9).  
 
Kohustused on suurenenud peamiselt pensionieraldiste suurenemise tõttu (vt lisa 11). 
 
Tegevustulude vähenemine on tingitud äriseadustiku ja karistusseadustiku alusel määratud trahvide 
vähenemisest (vt lisa 15).  
  
Tegevuskulude vähenemine on tingitud üle antud varadele tehtud kulutuste äralangemisest (vt lisa 9) 
ja muude kulude vähenemisest (vt lisa 18).  
 
Finantskulud on suurenenud pensionieraldiste pikaajalistelt kohustuselt arvestatavate intresside tõttu 
(vt lisa 18). 

Töötajate üldarv valitsemisalas vähenes 17 võrra. Justiitsministeeriumi ja valitsemisala töötajate arvu 
muutus on suures osas tingitud järgmisest: 

1) justiitsministeeriumi pearaamatupidaja ja raamatupidajad viidi seoses tugiteenuste 
tsentraliseerimisega rahandusministeeriumi koosseisu;  

2) kohtute raamatupidamiskeskus viidi üle rahandusministeeriumi valitsemisalasse; 
3) 1.01.2012 lisandus justiitsministeeriumi koosseisu patendiamet.  

 
Detailsema info annab raamatupidamise aastaaruande lisa 16 „Tööjõukulud“. 

 
Valitsemisala üldine eesmärk on olla kohtade arvu suurendamisel konservatiivne ning pigem otsida 
võimalusi, kuidas protsesse optimeerida. 
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Eelarve tulude maht on võrreldes 2011. aastaga suurenenud ligi 3 078 000 eurot (11%). Tulude 
täitmine jäi prognoositud eelarve mahust ligi 1 369 000 euro (4%) võrra väiksemaks, mille põhjuseks 
on peamiselt mitme välisabiprojekti edasilükkumisest tingitud plaanitust väiksem toetuste laekumine ja 
kohtuasjade toimingute riigilõivu prognoositust väiksem laekumine. 
 
Eelarve kulude maht on võrreldes 2011. aastaga suurenenud ligi 9 456 000 eurot (9%). Kulude 
täitmine jäi eelarve mahust väiksemaks ligi 6 996 000 euro võrra (6%), mille põhjuseks on mitmete 
välisabi projektide ja hangete edasilükkumine 2013. aastasse ning 2012. aastal võetud kohustuste 
eest tasumine 2013. aastal. 
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II ÜLEVAADE TEGEVUSKAVA TÄITMISE ARUANDEST 

Käesolevas kokkuvõttes on kajastatud ülevaade justiitsministeeriumi valitsemisala strateegiliste ees-
märkide täitmisest 2012. aastal. Esile on toodud olulisemad tegevused justiitsministeeriumi arengu-
kavas 2012–2015 määratletud nelja tegevusvaldkonna kaupa: 

 kriminaalpoliitika;  

 õigusemõistmine; 

 õiguskaitse; 

 õiguspoliitika. 

KRIMINAALPOLIITIKA 
 

Strateegilised eesmärgid: 

1. Eesmärk: kuritegevuse vähenemine 
 

1.1. Indikaatorid, mille sihttase saavutati 
 

1.1.1. Registreeritud kuritegude arv jätkas langustrendi. 2012. aastal registreeriti 40 816 kuritegu 
(eesmärk alla 48 000). Tapmise tagajärjel hukkunute arv oli 2012. aastal 57. 
 
Registreeritud kuritegude arv on alates karistusseadustiku jõustumisest pidevalt vähenenud. 
Võrreldes 2003. aastaga registreeriti Eestis 2012. aastal 29% ja võrreldes 2011. aastaga 4% 
vähem kuritegusid. 2012. aastal vähenes märkimisväärselt eelkõige varavastaste kuritegude 
arv. Vargusi registreeriti 2011. aastaga võrreldes 7% vähem ja röövimisi 13%, samal ajal 
jätkus kergemate vägivallakuritegude arvu kasv.  

 
Joonis 1. Registreeritud kuriteod 2003–2012 

1.1.2. Viimase 12 kuu jooksul mõne kuriteo ohvriks langenud elanike osakaal ei kasvanud üle 13%. 
2012. aasta jooksul langes mõne kuriteo ohvriks 8% elanikkonnast, mis on sihttasemest 5% 
võrra vähem. 
 

1.2. Indikaatorid, mille sihttase jäi saavutamata 
 

1.2.1. Eesmärk oli, et end üksi pimedal kodutänaval julgelt tundvate inimeste osakaal ei lange alla 
73%. Justiitsministeeriumi andmetel oli see näitaja 69%, mis jäi 4% võrra alla sihttaseme.  
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2. Eesmärk: vangide arvu vähendamine 
 

2.1. Indikaatorid, mille sihttase saavutati 
 

2.1.1. Vangide arv on vähenenud, kuid mitte soovitud tempos. 2012/2013. aasta vahetusel oli 3371 
vangi, aasta varem 3401. 
 
Alates 2005. aastast on kriminaalpoliitika prioriteediks olnud vangide arvu vähendamine ja 
vanglasüsteemi reform (sh kriminaalhooldussüsteemi ja vanglate liitmine). Kui 2006. aastal oli 
Eestis 100 000 elaniku kohta 321 vangi, siis 2012. aastal oli vastav näitaja 262 – see 
tähendab, et vangide arv on selle ajaga vähenenud 939 isiku võrra (4310-lt 2006. aastal 3371-
le 2012. aastal).  
 
Samal ajal vangide arvu vähenemisega on vähenenud ka kriminaalhooldusaluste arv: kui 
2006. aastal oli 100 000 elaniku kohta 587 kriminaalhooldusalust, siis 2012. aasta lõpul 526. 

 
Joonis 2 . Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste arv 100 000 elaniku kohta 1998–2012 

 
2.2. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele 

 
2.2.1. Eesmärk, et alaealiste kriminaalasjade kohtueelse menetluse pikkus ei kesta üldjuhul üle nelja 

kuu, sai täidetud. Alaealise kahtlustatava kohtueelne kriminaalmenetlus kestis 2012. aasta 
teisel poolaastal keskmiselt 2,5 kuud. 

2.2.2. Koostatud on riskilaste ja -noorte varajase märkamise programm.  
2.2.3. Inimkaubanduse vastase võitluse vallas korraldati ümarlaud tööjõuorganisatsioonidega tööjõu 

ekspluateerimise ennetamiseks ja tuvastamiseks. 2012. aastal jõustusid karistusseadustiku 
inimkaubandusalased muudatused. Koos tööjõuorganisatsioonidega on välja selgitatud töö-
orjuseteemalised koostöövõimalused, avalikkust on teavitatud.  

2.2.4. Võeti vastu korruptsioonivastane seadus, mis jõustus 1.04.2013.  
2.2.5. Noortele vanglast vabanenute tugiisikute süsteem toimib.  
2.2.6. Eelnõusid välja töötades ja kriminaalpoliitikat kavandades kasutatakse uuringuid ja analüüse. 

Kriminaalstatistikat avaldatakse veebis ja trükisena.  
2.2.7. DNA-ekspertiiside järjekord on tänu lisarahastusele 2012. aastal likvideeritud.  
 
2.3. Täitmata jäänud eesmärgid  

 
2.3.1. Karistusõiguse revisjon ei jõudnud lõpule, eelnõu valmib 2013. aastal. 
2.3.2. Uimastisõltlaste ravisüsteem ei rakendunud oodatud mahus. 2013. aastal on kavas muuta 

karistusseadustikku, et laiendada kuriteo toime pannud uimastisõltlastele ravi määramise 
võimalusi.  
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3. Eesmärk: korduvkuritegevuse vähenemine 
 

3.1. Indikaatorid, mille sihttase saavutati 
 

3.1.1. Uue kuriteo toimepanijate arv ja osakaal karistuse saanutest eelmisel aastal ei kasvanud. 
2011. aasta

1
 jooksul vanglast vabanenutest pani uue kuriteo toime 43%, osakaal ei ole 

võrreldes aastatega 2009–2010 kasvanud. Kõrgeim on retsidiivsus tähtajal vabanenutel. 
 

3.2. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele 
 

3.2.1. Vabanenu ebapiisava hõivatuse ja positiivsete sotsiaalsete sidemete puudumisega kaasneb 
kõrgendatud korduvkuritegevuse risk. Kriminaalhooldusaluste ja vangide taasühiskonnasta-
miseks ja korduvkuriteoriski vähendamiseks on kasutusele võetud sekkumisprogrammid ja 
suurendatud nende tulemlikkust. Näiteks on 2012. aastast vanglates ja kriminaalhoolduses 
kasutusel naistele mõeldud programm VINN. Töötati välja ka vabanemiseelne programm ja 
kaardistati võimalikud partnerid. 2012. aastal lõpetas riigikeelekursused 680 vangi ja töötati 
välja eesti keele õppematerjalid. 
Lisaks on justiitsministeerium koos kirikute nõukoguga loonud tugiisikute süsteemi vanglast 
vabanenutele. 2012. aastal koolitati süsteemi raames 50 tugiisikut ja tugiisiku sai 27 vanglast 
vabanenut. Järgmistel aastatel peab tugiisiku saanud vabanenute arv tublisti kasvama. 

3.2.2. Vangide tööhõive suurendamine. 2012. aasta lõpu seisuga töötas 255 vangi (2011. aastal 291 
vangi), kogu aasta jooksul sai töötasu 721 vangi (2011. aastal 737 vangi) ja 1135 
majandustöödel töötavat vangi (2011. aastal 1052 vangi). Valmistatakse ette Tartu vangla 
tööstushoone rajamist.  

3.2.3. Vanglate ajakohastamiseks ja vanglareformi lõpuleviimiseks suleti 2012. aasta lõpus Harku ja 
Murru vangla vangistusosakond Murrus. Avavanglaosakond jääb Murrusse kuni uue Tallinna 
vangla valmimiseni. Tartu vangla juurde avavanglaosakonna rajamiseks valmis 2012. aasta 
lõpuks avavangla projektlahendus ja 2013. aasta alguses väljastas Tartu linn ehitusload.  

3.2.4. Erialase kvalifikatsiooniga vanglatöötajate osakaalu suurendamine professionaalse ametnik-
konna tagamiseks. Erialaharidus on 1078 vanglaametnikust 636-l ehk 60%-l (2011. aastal 
55%). Ebapiisavate kehaliste võimetega ametnikud ja nende ümbersuunamise võimalused on 
välja selgitatud. 

 

ÕIGUSEMÕISTMINE 
 

Strateegilised eesmärgid 

4. Eesmärk: korrakohane õigusemõistmine mõistliku aja jooksul 
 

4.1. Indikaatorid, mille sihttase saavutati 
 

4.1.1. Maksekäsu kiirmenetluses lahendatakse 85% asjadest 90 päeva jooksul. Eesmärk oli 80–90%.  
Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas paiknevas maksekäsukeskuses lahendati 2012. aastal 
üle 36 000 avalduse ehk ligikaudu 60% tsiviilkohtumenetluse kogumahust. 2012. aasta lõpuks 
lahendamata jäänud avalduste arv – ligikaudu 9500 avaldust – on optimaalses suhtes 
keskmise menetlusajaga. See tähendab, et aasta lõpuks lahendamata jäänud asjade arv on 
ligikaudu sama, mis viimase 90 päeva jooksul esitatud asjade arv. 
 

4.2. Indikaatorid, mille sihttase jäi saavutamata 
 

4.2.1. 2013. aasta algul oli keskmine arvestuslik menetlusaeg maakohtute üldmenetluses lahendata-
vates kriminaalasjades 406 ja tsiviilasjades 197 päeva (v.a maksekäsu kiirmenetluse asjad). 
Eesmärk oli kriminaalasjades 400 päeva ja tsiviilasjades 175 päeva. 

Tsiviilkohtumenetluses oli keskmine menetlusaeg aasta lõpul maakohtutes 197 päeva, sh 
Harju maakohtus 201, Pärnu maakohtus 206, Tartu maakohtus 180 ja Viru maakohtus 195 
päeva. 

                                                 
1
 Andmed aastase viitega (hinnatakse vanglast vabanemise järel 12 kuu jooksul) 
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Joonis 3. Arvestuslik keskmine menetlusaeg tsiviilkohtumenetluses 2009–2012. 

 
Kriminaalmenetluses oli 2012. aasta lõpul keskmine menetlusaeg üldmenetluse asjades 406 
päeva, sh Harju maakohtus 217 päeva, Pärnu maakohtus 352 päeva, Tartu maakohtus 399 
päeva ja Viru maakohtus 692 päeva.  
 

 
  
Joonis 4. Arvestuslik keskmine menetlusaeg üldmenetluse asjades kriminaalmenetluses. 

 
4.2.2. Halduskohtute keskmine menetlusaeg oli 2013. aasta algul 185 päeva, eesmärk oli 135 

päeva. 
 

4.3. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele 
 

4.3.1. Juurdepääs õigusemõistmisele ja menetlusinfole on paranenud ning loodud on kohtumenet-
luse kiirendamise eeldusi. Juunis 2012 võttis riigikogu vastu riigilõivuseaduse muudatused, 
millega vähendati kohtumenetluse riigilõive, lihtsustati lõivuarvestamise süsteemi ja kiirendati 
kohtumenetlust. Kehtestatud on põhimõte, et avaliku e-toimiku kaudu avaldust esitades 
makstakse väiksemat riigilõivu kui paberil või e-postiga esitamisel. See muudatus on 
suurendanud kohtusse pöördumist avaliku e-toimiku kaudu. Avaliku e-toimiku kaudu liiguvad 
kohtudokumendid menetlusosaliste ja kohtu vahel viivituseta ja info menetluse kohta on 
osalistele hõlpsasti kättesaadav. 
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Samuti muudeti lihtsamaks kohtudokumentide kättetoimetamist, et ühe poole pahatahtliku 
venitamise tõttu ei peaks ootama teiste inimeste õiguste kaitse. Riigilõivuseaduse muudatused 
motiveerivad menetlusosalisi kasutama kohtuga suhtlemisel e-lahendusi, avalikku e-toimikut. 

4.3.2. Kohtumenetluse kiirendamise eelduste loomiseks jõustusid 2013. aasta alguses 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused, mis toetavad kohtudokumentide elektroonilist 
kättetoimetamist, struktureeritumat eelmenetlust ja võimaldavad maksekäsu kiirmenetlusest 
hõlpsasti hagimenetlusse üleminekut. 

4.3.3. Edukalt on rakendunud kohtuesimeeste kohtute haldamise nõukojale esitatav õiguse-
mõistmise korrakohase toimimise aruandluskorraldus, mille käigus käsitleb kohtu esimees ka 
vanade kohtumenetluste osakaalu kohtus. 2012. aasta lõpuks oli maakohtutes menetluses 
261 tsiviilasja (s.o ca 2% menetluses olevate asjade koguarvust), milles menetlus on kestnud 
kolm või enam aastat ning 107 kriminaalmenetlusasja (s.o ca 5% menetluses olevate asjade 
koguarvust), milles menetlus on kestnud kaks või enam aastat.  
  

 
 
Joonis 5. Menetlusse võetud ja lahendatud asjade arv. 

 
4.4. Täitmata jäänud eesmärgid  

 
4.4.1. 2012. aastaks oli plaanitud kaotada dubleerivate infosüsteemide täitmine esimese ja teise 

astme kohtutes ja rakendada kohtute infosüsteemi uus platvorm, see toimub kõikides kohtutes 
uue kohtute infosüsteemi KIS2 rakendumisel 1.01.2014. 

ÕIGUSKAITSE 

Strateegilised eesmärgid: 

5. Eesmärk: hästi toimiv õiguskaitsesüsteem 
 

5.1. Indikaatorid, mille sihttase saavutati 
 

5.1.1. Tegutsevate vandetõlkide arv on jäänud samaks, kuid 2012. aastal nimetati ametisse kaks uut 
vandetõlki (kokku on ametisse nimetatud vandetõlke 29).  

5.1.2. Äriregistris on rakendatud XBRL-i aruandlussüsteemi teine etapp. Töötati välja Eesti hea tava 
taksonoomia laiendused: loodi vormid ja elemendid finantsteenuse osutajatele, konsolideeri-
tud aruannete koostajatele, likvideerimis- ja likvideerimise vahearuannete ning lõppbilansi 
esitajatele. 

5.1.3. On rakendunud kinnistamisavalduste esitamise portaal, millega lihtsustus notariväliste aval-
duste esitamine ja väheneb notariväliste avalduste menetlemisega kaasnev halduskoormus.  
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5.1.4. Justiitsministeeriumi haldusalas rakendamisele kuuluvad ISKE meetmed on 90% ulatuses 
rakendatud. Eesmärk oli rakendada vähemalt 85% ulatuses. 
 

5.2. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele 
 

5.2.1. Koostatud on vandetõlgikutse korralduse analüüs ja seaduse väljatöötamiskavatsus. Seadus-
eelnõu menetletakse 2013. aastal.  

5.2.2. Elektrooniliseks arestimiseks on loodud tehnilised võimalused ja need toimivad. 
 

5.3. Täitmata jäänud eesmärgid  
 

5.3.1. Registrite struktuurseteks muudatusteks vajalikud õigusloomemuudatused on tegemata, sest 
2012. aastal ei saanud valmis selle eelduseks olev analüüs. 

5.3.2. Avalik-õiguslike nõuete jaotamine paremusjärjestuse alusel lükati edasi koostööpartnerite 
mahajäämuse tõttu IT-arenduste vallas. 

5.3.3. Kohtutäiturite tasude analüüs valmis 2013. aasta I kvartalis. 

ÕIGUSPOLIITIKA 

Strateegilised eesmärgid 

6. Eesmärk: eraelu kaitse, sõna- ja teabevabadus  
 

6.1. Indikaatorid, mille sihttase saavutati 
 

6.1.1. Staatus maailma vabaduse edetabelis (www.freedomhouse.org): vaba.  
6.1.2. Staatus maailma pressivabaduse edetabelis (www.freedomhouse.org): vaba. 

 

6.2. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele 
 

6.2.1. 1.01.2012 jõustus valitsuse määrus „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“. Hea õigus-
loome tava juhendmaterjalid ja ministeeriumide õigusloome tööplaanide ülevaade on 
avaldatud veebis (http://www.just.ee/oma). Valminud on normitehnika käsiraamatu esialgne 
käsikiri koos praktiliste näidetega. Valmis ministeeriumide õigusloome protsessi kaardistav 
analüüs. Mõjude analüüsi praktikate leviku tagamiseks korraldati kõikide ministeeriumide 
ametnikele kaks infopäeva, osalejaid oli ca 50. Koostöös riigikantselei ja rahandusminis-
teeriumiga koostati keskse koolituse koolitusprogramm ja valiti koolituste läbiviija. 2012. aasta 
lõpul toimus kaks keskset koolitust, 11 koolitust toimub 2013. aastal. Mõjude hindamise 
metoodika sai 13.12.2012 valitsuse heakskiidu. Valmis kesksest koolitusprogrammist õigus-
loomejuristide koolituse katseprogramm.  

6.2.2. 2013. aasta algul jõustusid tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused, mis muuhulgas 
reguleerivad ka dokumentide kättetoimetamist tsiviilkohtu- ja täitemenetluses. 
 

6.3. Täitmata jäänud eesmärgid  
 

6.3.1. Isikuandmete kaitse seaduse analüüs valmis 2010. aastal, kuid 2012. aastaks plaanitud 
isikuandmete kaitse seaduse ja erivaldkondades kehtivate seaduste muutmise eelnõu ei ole 
valminud, kuna isikuandmete kaitse seaduse aluseks olev Euroopa Liidu õigus on täielikult 
muutumas ja Eesti seaduste muutmine ei ole otstarbekas.  

6.3.2. Perekonnaseaduse rakendusprobleemide eelnõu kontseptsioon saadeti 2012. aastal koos-
kõlastamiseks; eelnõu plaanitakse kooskõlastamisele saata 15.05.2013.  
 

7. Eesmärk: usaldusväärne riik 
 

7.1. Indikaatorid, mille sihttase saavutati 
 

7.1.1. Avaliku teenistuse usaldusväärsuse indikaatori sihttaseme täitmist ei ole võimalik hinnata, sest 
2012. aastal ei korraldatud avaliku teenistuse usaldusväärsuse uuringut.  

http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.just.ee/oma
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/fa516833-f5ba-4579-8286-237fea65d23d#pNgWo21r
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/fa516833-f5ba-4579-8286-237fea65d23d#pNgWo21r
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7.2. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele 

7.2.1. Avaliku teenistuse seadus võeti 13.06.2012 riigikogus vastu. Seaduse rakendamisel muutuvad 
ametnikele ette nähtud hüved sarnasemaks töölepingu alusel töötavate isikutega, selgemaks 
ja seeläbi ka erasektoriga paremini võrreldavaks muutub ametnike palgakorraldus. Seadus 
täpsustab ka uue ametniku mõistet, mistõttu täidavad edaspidi avaliku võimu teostamisega 
mitteseotud ülesandeid ametiasutuse töötajad.  

7.2.2. Õigusaktide ja -info kättesaadavuse parandamiseks loodi Riigi Teataja infosüsteemi juurde 
jõustunud kohtulahendite ja kohtuistungite toimumise teabe otsing. Hakati avaldama riigikohtu 
ja Euroopa inimõiguste kohtu (EIK) otsuste kokkuvõtteid ning seadus- ja õigusuudiseid. 
Tutvuda saab kõigi Eesti suhtes tehtud EIK otsuste eestikeelsete tõlgetega. Kasutusele võeti 
õigusaktide eelnõude otsing, mis võimaldab otsida juba vastuvõetud õigusaktide ja 
menetluses olevate eelnõude menetlusetappe ning nende kaudu juurde pääseda kõikidele 
menetlusandmetele ja koostatud dokumentidele. Riigi Teatajas avaldatakse kõikide oma-
valitsusüksuste kehtivad määrused ajakohases seisus. 

7.2.3. 2012. aastal kaardistas justiitsministeerium õigusloome korralduse toimimist valitsuse tasandil, 
et selgitada välja peamisi probleeme, mis takistavad hea õigusloome kvaliteedi saavutamist. 
2013. aastal keskendutakse enam õigusloomejuristide taseme ühtlustamisele. 
 

7.3. Täitmata jäänud eesmärgid  
 

7.3.1. Halduskorralduse seaduse ja vabariigi valitsuse seaduse eelnõusid ei ole riigikogus vastu 
võetud, kuivõrd justiitsministeerium on tahtnud teha halduskorraldusega tihedalt seotud 
riigireformi küsimustes põhjalikumalt eel- ja koostööd.  

7.3.2. Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu ja kooskõlastustabel esitati 
16.10.2012 ministeeriumidele ja teistele asutustele ning institutsioonidele kooskõlastamiseks 
ja arvamuse avaldamiseks. Pärast seda on arutatud põhimõttelisi küsimusi. Vabariigi Valitsus 
kiitis eelnõu 18.04.2013 heaks. 

7.3.3. Riigivastutuse seaduse eelnõu on riigikogu põhiseaduskomisjonis menetlemisel, eeldatavalt 
võetakse vastu 2013. aasta IV kvartalis. 
 

8. Eesmärk: konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond  
 

8.1. Indikaatorid, mille sihttase jäi saavutamata 
 

8.1.1. Eesti on Maailmapanga „Doing Businessi“ edetabelis (www.doingbusiness.org) 2012. aasta 
aruandes 19. kohal, kuid eesmärk oli 16. koht.  
 „Doing Businessi“ 2012. aasta aruande 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 19. kohal. Sama 
kõrge koha säilitamine nõuab tõsist ja pidevat tööd õiguskeskkonna arendamisel, kuivõrd ka 
teised riigid moderniseerivad oma õiguskorda aktiivselt. 2012. aastal langes Eesti võrreldes 
2011. aastaga ühe koha võrra. Peamine põhjus on kehv tulemus ehituslubade andmisel ja 
pankrotimenetluses. Samas tuleb tõdeda, et senistes aruannetes ei ole arvestatud Eesti 
reformide eripäradega, sh elektrooniliste vahendite ulatusliku kasutamisega. 

8.1.2. Eesti kohta maailma majandusvabaduse indeksis arvestatakse kahe organisatsiooni indeksi 
alusel: The Fraser Institute (http://www.freetheworld.com) – Eesti oli 14., ja The Heritage 
Foundation (http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx) – Eesti oli 13. Eesmärk oli 12. koht.  
 

8.2. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele 
 

8.2.1. Valminud on majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakenduskava. Kutsuti kokku 
seaduse rakendamise juhtrühm, millesse hakkavad kuuluma kõikide ministeeriumide 
esindajad, kelle valitsemisalasse jäävad Eesti majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 
kohaldamisalasse kuuluvad ettevõtjate majandustegevusega seotud andmekogud ning kus 
otsustatakse Eesti majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakendamiseks vajalike 
tehniliste arenduste väljatöötamise ajakava ning konkretiseeritud ülesanded. 

8.2.2. Eesti seaduste süsteemne tõlkimine inglise keelde aitab kaasa Eesti rahvusvahelise 
konkurentsivõime ja ärikeskkonna läbipaistvusele. Riigi Teatajas on kättesaadavaks tehtud 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.freetheworld.com/
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx
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191 tõlget, st ligi poolte seaduste tõlked. 2012. aastal tõlgiti lisaks 61 seadusemuudatust 
(kokku ligi 370 standardlehekülge). 

8.2.3. Alustatud on maksejõuetusmenetluse iga-aastase statistika kogumise süsteemi väljatöötamist. 
Tarkade otsuste fondi toel telliti selleks 2012. aastal uuring, mis lõppeb 2013. aasta I kvartalis. 

8.2.4. E-äriregistri andmetel registreeriti 2012. aastal 19 203 ettevõtjat, mis on 8,5% rohkem, kui 
aasta varem ning sissemakseta osaühinguid registreeriti 8991 ehk 60% kõigist loodud 
osaühingutest.  
 

8.3. Täitmata jäänud eesmärgid  
 

8.3.1. Juhatuse liikme vastutust reguleerivate sätete analüüsiga ei jõutud 2012. aastal tegeleda, kuid 
plaanis on saata 2013. aasta kevadel väljatöötamiskavatsus kooskõlastamiseks. 

8.3.2. Saneerimisseaduse rakendusprobleemide eelnõu valmib 2013. aasta lõpuks. 
8.3.3. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu on läbinud kooskõlastusringi. Riigikogule 

esitamine on kavas 2013. aasta II kvartalis. 
8.3.4. Intellektuaalomandi õiguse kontseptsiooni väljatöötamiseks on moodustatud töörühm. 2012. 

aasta II kvartalis selgitati välja probleemid, 2013. aasta I kvartalis peaks valmima kontsept-
sioon. 
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III ASUTUSE JUHI HINNANG SISEKONTROLLISÜSTEEMI KOHTA 
JA ÜLEVAADE RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE 
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 tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja 
avaldamise.  

 
Asutuse juhina hindan justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala sisekontrollisüsteeme kokkuvõttes 
mõningast parandamist vajavaks

2
. Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb viimase aasta siseauditite 

tulemustel, valitsemisalasiseste kindlustandvate tööde (sh teenistuslikud järelevalved, kvaliteedi-
süsteemi siseauditid) tulemustel, juhtkonna poolsetel ülevaatustel, välisaudiitorite jt väliste hindajate 
(sh riigikontroll, rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond) arvamustel. Auditite ja järelevalvete 
raames tehtud ettepanekud sisekontrollisüsteemide täiustamiseks on olulises osas rakendatud.  
 
 
2. Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi korraldamisel 
 
Asutuse juhina kinnitan, et justiitsministeeriumi siseaudiitoritele on tagatud tööks vajalikud tingimused, 
ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst.  
 
Justiitsministeeriumi siseauditi üksuse tegevus vastab olulises osas rahvusvaheliste siseauditeerimise 
standarditele, selle kinnitamiseks hindas asutus 2009. aastal ise siseauditi funktsiooni kvaliteeti 
(aruanne valmis 2010. aastal) ja 2010. aastal hinnati seda väljastpoolt (aruanne valmis 2011. aastal).  
 
Asutuse juhina hindan ministeeriumi siseauditi üksuse tööd väga heaks. Peamiseks nende antavaks 
lisandväärtuseks pean: 

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

 sisekontrollisüsteemide pidevat täiustamist tehtud ettepanekute kaudu.  

 

 

                                                 
2
 Välja on toodud mõned konkreetsed kontrollinõrkused, kuid üldiselt on hinnatud sisekontrollimeetmed piisavad, kohased ja 

mõjusad ning pakuvad kindlustunnet, et riskid on juhitud ja eesmärgid saavutatakse. 
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IV ÜLEVAADE RIIGI RAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE 
VALITSEMISALAS OLEVA ÄRIÜHINGU KOHTA 

Justiitsministeerium valitsemisalas ei asutatud 2012. 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. 

Ettevõtte aktsiakapital on ligi 467 000 eurot (46 669 aktsiat nimiväärtusega 10 eurot aktsia). 
Aktsiakapital muudeti eurodesse 2012. aastal, selle käigus suurendati aktsiakapitali fondiemissiooni 
teel 8 euro võrra 45 000 euroni ning aktsia nimiväärtus suurendati 100 kroonilt 10 euroni. Aktsiakapitali 
suurendati 20 000 euro võrra (1930 aktsia võrra) mitterahalise sissemaksega kinnisvarainvesteeringu 
näol. Riigi osaluse suurus 2012. aastal ei muutunud. 
  

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. 
Alates 1. juulist 2012 jõustus Eesti territooriumil standard EN 15821:2010, milles on esitatud nõue 
puuküttega keriste tootmiseks ja turustamiseks. Stoveman saunaahjudel on CE sertifikaadid, testimine 
korraldati Soomes Jyväskylas. Kõiki tooteid on võimalik näha ja tellida ettevõte kodulehel: 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 tehakse tellimustööna metallitöid ja osutatakse pulbervärviteenust;  
 Viru vanglas toodetakse töömahukaid metallkonstruktsioone ning Stovemani kaubamärgi all 

müüdavaid metalltooteid, Viru vanglas asub pesumaja ja puidutsehh. 
 

2012. aastal oli põhirõhk omatoodangu arendamisel ja klientuuri laiendamisel väljaspool Eestit. 
Projekti „Stoveman toodete eksportimine Soome ja Vene turul“ toetatakse Euroopa regionaalarengu 
fondist ekspordi arendamise toetuse raames. Projekt kestab 15.08.2012–14.08.2014. 
 

Ettevõte saavutas müügituluks 1 974 800 eurot, sh müük ELi liikmesmaades oli 208 800 eurot, ja 
kasumiks 6200 eurot. Ettevõttes töötas keskmiselt 24 töölepinguga töötajat. Ettevõte pakkus 2012. 
aastal tööd keskmiselt 331 vangile. 2011. aastal oli see näitaja 384. 
 

Ettevõtte tähtsamad finantsnäitajad 2012. aastal (võrdluseks lisatud 2011. ja 2010. aasta andmed):  

(tuhandetes eurodes) 
  2012 2011 2010 

Varade maht 1 200 1 186 1 227 

Omakapital 982 940 971 

Müügitulu 1 975 1 921 1 896 

Brutokasum 263 262 51 

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) 6 -31 -267 

 

Olulisemad finantssuhtarvud 2012. aastal (võrdluseks lisatud 2011. ja 2010. aasta andmed): 

  2012  2011  2010  

Käibe kasv 2,79 1,33 5,59 

Brutokasumi määr 13,33 13,61 2,69 

Käiberentaablus 0,32 -1,62 -14,06 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,34 2,76 2,78 

Varade rentaablus ROA 0,52 -2,62 -21,74 

Omakapitali rentaablus ROE 0,64 -3,31 -27,47 

http://www.evt.ee/
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2012. aastal ei ole ettevõte saanud justiitsministeeriumi eelarvest sihtotstarbelist eraldist vangide 
tööhõive korraldamiseks (2006. ja 2007. aastal eraldati ligi 192 000 eurot aastas).  
 
Võrreldes 2011. aastaga on 2012. aastal ettevõtte müügitulu kasvanud ligikaudu 54 000 euro võrra. 
Brutokasum on suurenenud nii 2009., 2010. kui 2011. aastaga võrreldes. Ettevõte on kohanenud 
turuolukorraga ja 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.  
 
Eesti Vanglatööstusele 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 oli 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. Projekt 
kestis 1.10.2009–30.09.2012, projekti kogumaht oli 962 200 eurot, millest 876 600 eurot oli toetus 
Euroopa sotsiaalfondist ning 91 600 eurot AS-i Eesti Vanglatööstus omafinantseering. Sihtrühmast 
kaasati projekti jooksul 1082 vangi, kellest mehi oli 938 ja naisi 144. 
 
2012. aastal soetati materiaalset põhivara (masinaid ja seadmeid) ligi 28 000 euro väärtuses.  
 
2013. aastal on kavas jätkata samadel tegevusaladel, müügituluks on planeeritud 2,01 miljonit eurot. 
Järgneval aastal pannakse rõhku tootearendusele ja kvaliteedikontrollile ning ekspordile Soome ja 
Vene turule. 2013. aastal hõivatavate vangide arvu eesmärk on 225.  
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

BILANSS         

(tuhandetes eurodes) 
 

    31.12.2012 31.12.2011 Lisa 

Varad   112 208 116 735   

Käibevara   16 950 17 966   

  Raha ja pangakontod 7 427 7 118 3 

  Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 7 443 7 420 5A 

  Muud nõuded ja ettemaksed 2 049 3 393 6 

  Varud 31 32 7 

  Müügiootel põhivara 0 3 9 

Põhivara   95 258 98 769   

  Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 983 939 8 

  Kinnisvarainvesteeringud* 0 2   

  Materiaalne põhivara 88 040 92 149 9 

  Immateriaalne põhivara 6 233 5 679 10 

  Bioloogilised varad** 2 0   

Kohustused ja netovara    112 208 116 735   

Lühiajalised kohustused    17 674 17 979   

  

Saadud maksude, lõivude ja trahvide 
ettemaksed 

23 30 5A 

  Võlad tarnijatele 1 521 1 768   

  Võlad töövõtjatele 2 596 2 571   

  
Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed 

9 122 8 901 6 

  Eraldised 2 765 2 249 11 

  Laenukohustused 1 647 2 460 12 

Pikaajalised kohustused   199 427 186 228   

  Eraldised 134 412 120 812 11 

  Laenukohustused 65 015 65 416 12 

Eelarvesse kuuluv netovara 
  -104 893 -87 472   

     * 2011. aastal on kinnisvarainvesteeringuna kajastatud kasutamata maa Viljandimaal Pärsti vallas 
väärtusega 2000 eurot. 2012. aastal anti maa mitterahalise sissemaksena üle RKASile. 
 
** 2012. aastal on soetatud teenistuskoer väärtusega 2000 eurot.  
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TULEMIARUANNE        
(tuhandetes eurodes) 
 

  2012 2011 Lisa 

Tegevustulud 34 663 36 411   

Kaupade ja teenuste müük 21 434 21 791   

  Riigilõivud 17 856 18 183 5B 

  Tulud majandustegevusest 3 578 3 608 14 

Saadud toetused 3 641 2 570 13A 

Muud tulud 9 588 12 050 15 

Tegevuskulud -122 891 -125 185   

Antud toetused -3 775 -4 024 13B 

Tööjõukulud -73 847 -73 796 16 

Majandamiskulud -26 530 -25 750 17 

Muud kulud -10 239 -10 870 18 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -8 500 -10 745 19 

Aruandeperioodi tegevustulem -88 228 -88 774   

Finantstulud ja -kulud -10 782 -10 066   

Intressikulu -10 788 -10 035 18 

Tulem osalustelt 6 -31 8 

Aruandeperioodi tulem -99 010 -98 840   

Siirded 99 010 98 840 20 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE         
(tuhandetes eurodes) 
 

    2012 2011 Lisa 

Rahavood põhitegevusest         

Aruandeperioodi tegevustulem   -88 228 -88 774   

Korrigeerimised:         

  
Põhivara amortisatsioon ja 
ümberhindlus 

8 500 10 745 19 

  
Käibemaksukulu põhivara 
soetuseks 

694 0   

  
Saadud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

-2 605 -1 317 13A 

  
Antud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

165 25 13B 

  
Kasum/kahjum põhivara 
müügist 

-21 0 15 

Korrigeeritud tegevustulem   -81 495 -79 321   

Põhitegevusega seotud käibevarade 
netomuutus kokku 

  1 610 -601   

Põhitegevusega seotud kohustuste 
netomuutus 

  7 234 10 552   

Rahavood põhitegevusest kokku   -72 651 -69 370   

Rahavood investeerimistegevusest         

Tasutud materiaalse ja immateriaalse 
põhivara soetamisel 

  -3 520 -2 917   

Bioloogiliste varade soetus   -2 0   

Laekunud põhivara müügist   24 0   

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

  1 168 2 028   

Makstud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

  -165 -25 13B 

Rahavood investeerimistegevusest 
kokku 

  -2 495 -914   

Rahavood finantseerimistegevusest          

Laenude tagasimaksed   -6 -1 792   

Arvelduskrediidi muutus   161 304   

Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid   -2 150 -2 074   

Makstud intressid   -3 643 -3 738 12 

Netofinantseerimine eelarvest   81 093 77 167   

Rahavood finantseerimistegevusest 
kokku 

  75 455 69 867   

Puhas rahavoog   309 -417   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi 
alguses 

  7 118 7 535 3 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi 
lõpus 

  7 427 7 118 3 

Raha ja selle ekvivalentide muutus   309 -417   
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE   
(tuhandetes eurodes) 
 

    Lisa 

Saldo 31.12.2010 62 788   

Siire tulemi elimineerimisest 17 154 20 

Muutused arvestuspõhimõtetes 7 534 20 

Ümberhindlus -4 9 

Saldo 31.12.2011 87 472   

Siire tulemi elimineerimisest 16 924 20 

Saadud ja üleantud tekkepõhised siirded 554   

Muutused arvestuspõhimõtetes -18   

Ümberhindlus -39 9 

Saldo 31.12.2012 104 893   
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(tuhandetes eurodes) 
 

Klassifikaatori kood Nimetus 2012 
esialgne 
eelarve 

2012 lõplik 
eelarve 

2012 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus lõplik 
eelarve  

Üle viidud 
2013 

aastasse 

Raha ja selle 
ekvivalendid aasta 
alguses*   

    6 814     

Tulude laekumine             

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

22 503 22 757 21 946 -811 0 

35 Saadud toetused 4 866 1 563 1 563 0 0 

38 Muud tulud 6 458 6 458 5 900 -558 0 

Tulude laekumine 
kokku 

  
33 827 30 778 29 409 -1 369 0 

Kulude tasumine             

15 Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-4 861 -6 377 -3 482 2 895 -2 895 

4 Eraldised -6 736 -6 200 -6 185 15 -9 

5 Tegevuskulud -96 858 -97 455 -93 372 4 083 -3 832 

6 Muud kulud -4 704 -4 810 -4 806 4 -3 

Kulude tasumine kokku   -113 159 -114 842 -107 845 6 997 -6 739 

Finantseerimistehingud             

10.1 Finantsvarade 
suurenemine 

-5 -5 -5 0 0 

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

5 5 4 -1 0 

20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 7 608 7 608 0 

20.6 Kohustuste vähenemine -2 580 -2 580 -9 562 -6 982 0 

Finantseerimistehingud 
kokku   

-2 580 -2 580 -1 955 625 0 

Riigikassast saadud 
siirded   

0 0 109 497 0 0 

Riigikassale üle antud 
siirded   

0 0 -28 957 0 0 

Raha ja selle 
ekvivalendid aasta 
lõpus**   

0 0 6 963 0 0 

sh jaotamata summad             

Raha ja selle 
ekvivalendid aasta 
alguses*   

    6 814     

Tulude laekumine             

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

22 503 22 757 21 946 -811 0 

35 Saadud toetused 4 866 1 563 1 563 0 0 

38 Muud tulud 6 458 6 458 5 900 -558 0 

Tulude laekumine 
kokku 

  
33 827 30 778 29 409 -1 369 0 

RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE            
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Kulude tasumine             

15 Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-4 861 -6 377 -3 482 2 895 -2 895 

6 Muud kulud -4 704 -4 810 -4 806 4 -3 

Kulude tasumine kokku   -9 565 -11 187 -8 288 2 899 -2 898 

Finantseerimistehingud             

10.1 Finantsvarade 
suurenemine 

-5 -5 -5 0 0 

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

5 5 4 -1 0 

20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 7 608 7 608 0 

20.6 Kohustuste vähenemine -2 580 -2 580 -9 562 -6 982 0 

Finantseerimistehingud 
kokku   

-2 580 -2 580 -1 955 625 0 

Riigikassast saadud 
siirded   

0 0 109 497 0 0 

Riigikassale üle antud 
siirded   

0 0 -28 957 0 0 

Raha ja selle 
ekvivalendid aasta 
lõpus**   

0 0 6 963 0 0 

Justiitsministeerium             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -4 175 -4 297 -4 288 9 -9 

5 Tegevuskulud -9 476 -8 036 -7 593 443 -384 

Kulude tasumine kokku   -13 651 -12 333 -11 881 452 -393 

Prokuratuur             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -329 -283 -283 0 0 

5 Tegevuskulud -8 928 -8 793 -8 623 170 -170 

Kulude tasumine kokku   -9 257 -9 076 -8 906 170 -170 

Eesti Kohtuekspertiisi 
Instituut 

  
          

Kulude tasumine             

4 Eraldised -3 -4 -4 0 0 

5 Tegevuskulud -5 276 -6 150 -5 780 370 -182 

Kulude tasumine kokku   -5 279 -6 154 -5 784 370 -182 

Registrite ja 
Infosüsteemide Keskus 

  
          

Kulude tasumine             

4 Eraldised -12 -15 -14 1 0 

5 Tegevuskulud -6 354 -8 148 -6 442 1 706 -1 706 

Kulude tasumine kokku   -6 366 -8 163 -6 456 1 707 -1 706 

Kohtud kokku             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -1 795 -1 200 -1 200 0 0 

5 Tegevuskulud -26 324 -26 036 -25 284 752 -747 
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Kulude tasumine kokku   -28 119 -27 236 -26 484 752 -747 

Vanglad kokku             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -22 -16 -11 5 0 

5 Tegevuskulud -38 648 -38 370 -37 761 609 -610 

Kulude tasumine kokku   -38 670 -38 386 -37 772 614 -610 

Andmekaitse 
Inspektsioon 

  
          

Kulude tasumine             

5 Tegevuskulud -595 -594 -587 7 -7 

Kulude tasumine kokku   -595 -594 -587 7 -7 

Patendiamet             

Kulude tasumine             

4 Eraldised -400 -385 -385 0 0 

5 Tegevuskulud -1 257 -1 328 -1 302 26 -26 

Kulude tasumine kokku   -1 657 -1 713 -1 687 26 -26 

 
* Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses erineb lisas 3 rahajäägiga toetuse konto negatiivse jäägi 
304 000 euro võrra. 
 
** Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus erineb lisas 3 rahajäägiga toetuste kontode negatiivse jäägi 
465 000 euro võrra. 
 
Negatiivsed toetuse kontode rahajäägid on üle viidud arvelduskrediidi kontole, mis väljendab aasta 
lõpu seisuga tegelikult kasutatud sildfinantseerimist. 
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LISAD 

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 
 

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupida-
mistava 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 esitatud 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. 
 

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded 
 

Maksu- ja muud nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajas-
tatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ja hinnatakse tõenäoliselt laekuvate summade järgi. 
Kohtulahendi alusel välja mõistetud nõuded ja muud tulud kajastatakse lahendi tegemise kuupäevaga, 
välja arvatud juhul, kui kohtuotsusega pole määratud teisiti. Lõivutulude arvestust peetakse kassa-
põhiselt, kuna toiming tehakse ja lõiv tasutakse lühikese aja jooksul. 
 

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 teada-
olevat infot kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete suure 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 6000 euro suurused riigi nõuded. Nõue 
loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puudub võimalus nõude sissenõudmiseks. Lootusetuid 
nõudeid bilansis ei kajastata. 
 

Varud 
 

Varud on kajastatud soetusmaksumuses, mis koosnevad ostuhinnast, transpordikulutustest ja muudest 
soetusega vahetult seotud väljaminekutest. Bilansis on kajastatud bilansipäeva seisuga varud, mis olid 
inventuuride alusel reaalselt olemas. Varude jäägi hindamisel kasutati kaalutud keskmise soetushinna 
meetodit. 
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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), oleneb sellest, kumb on väiksem. 
 
Osalused tütarettevõtjas 
 
Tütarettevõtja, mille asutaja on riik ja mille üle ministeeriumil on valitsev mõju, on raamatupidamise 
aastaaruandes kajastatud kapitaliosaluse meetodil. 
 
Kinnisvarainvesteeringud 
 
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse kinnisvaraobjekte, mida aruandekohuslane ega ükski 
avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuseks. Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud soetus-
maksumuse 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 kriteeriumidele. Kulutused, mis taastavad 
vara esialgset tootlustaset või kvaliteeti, kajastatakse remondi ja hoolduse kuludena tulemiaruandes. 
 
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, mille kasulik 
eluiga erineb, 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 järgmine kasulik eluiga: 
 

   hooned 20–50 aastat 

   rajatised 20–50 aastat 

   masinad ja seadmed 5–10 aastat 

   IT-seadmed ja arvutustehnika 3–6 aastat 

   muu inventar 6–10 aastat 

   tarkvara 3–10 aastat 

 
Rohelise investeerimisskeemi raames saadud elektriautode kasulik eluiga on kolm 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 2000 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. Erand on arengu-
väljaminekud, mis on identifitseeritavad ja tõenäoliselt osalevad järgmiste perioodide tegevustes. 
 

Bioloogilised varad 
 

Bioloogilised varad kajastatakse soetusmaksumuses miinus kogunenud kulum. Bioloogilised varad 
amortiseeritakse kuludesse lineaarsel meetodil. Loomade kasutusiga on viis aastat. 
 

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. Kapita-
lirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse samamoodi nagu omandatud põhivara. Rendi-
makse 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, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. 
 

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 
printsiibist: tulu kajastatakse 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 pensionisuuren-
dused. Pensionieraldisi arvestatakse justiitsministeeriumi, prokuratuuri, andmekaitse inspektsiooni, 
kohtuekspertiisi instituudi, patendiameti, vanglate ja kohtute töötajatele. Kohtunike ja prokuröride 
eripensione arvestatakse ka endistele töötajatele. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse pro-
portsionaalse 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 hinnangut 
keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel ja töötajate voolavust. Pikaajalised eraldi-
sed on diskonteeritud kuueprotsendilise diskontomääraga. Seoses uue avaliku teenistuse seaduse 
kehtestamisega on arvestatud asjaoluga, et avaliku teenistuse pensionisuurenduse eraldisi saab välja 
teenida kuni 1. aprillini 2018. 
 

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 trahvi- ja muud tulud võetakse arvele tekkepõhiselt tulu tekkimist kajastavate dokumentide 
alusel. Riigilõivuarvestus on kassapõhine, kuna lõiv tasutakse ja toimingu avaldus tehakse samal ajal. 
Enne 2005. aastat välja mõistetud trahvi ja 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. Selliseid rahalisi 
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 aru-
andeperioodil 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 print-
siibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda raamatu-
pidamise 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 ning varade soetus kajastatakse kuluna ja nende 
varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni ja ümberhindlusi ei 
kajastata; 

d) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse antud 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) 

2011             

Justiitsministeerium 5 805 -36 951 -1 849 22 563 33 816 -11 253 

Kohtud 29 591 -45 621 -4 785 12 750 102 157 -89 407 

Vanglad 1 019 -42 617 -3 432 81 422 68 234 13 188 

Elimineerimised -4 4 0 0 0 0 

Kokku 36 411 -125 185 -10 066 116 735 204 207 -87 472 

2012             

Justiitsministeerium 9 747 -44 795 -1 846 22 603 38 637 -16 034 

Kohtud 24 064 -34 137 -5 623 12 540 110 990 -98 450 

Vanglad 855 

 

 

-43 962 

-3 313 77 065 67 474 9 591 

Elimineerimised -3 3 0 0 0 0 

Kokku 34 663 -122 891 -10 782 112 208 217 101 -104 893 

 
Justiitsministeeriumi gruppi kuuluvad lisaks ministeeriumile andmekaitse inspektsioon, Eesti 
kohtuekspertiisi instituut, prokuratuur, registrite- ja infosüsteemide keskus ja alates 1.01.2012 
patendiamet. 
 
Kohtute gruppi on arvatud kõik esimese ja teise astme kohtud. 
Vanglate gruppi kuuluvad kõik vanglad. 
 
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on elimineeritud kõik omavahelised tehingud ja 
vastastikused saldod nende ministeeriumi koosseisus olevate üksuste puhul, kelle kohta peetakse 
iseseisvat raamatupidamisarvestust. 
 
Täpsemaid selgitusi tulemiaruande ja bilansi näitajate muutuste kohta vaata tegevusaruande osast I 
„Riigiraamatupidamiskohustuslase majandusnäitajad“ ning vastavate tulude ja kulude lisadest. 
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Lisa 3. Raha ja raha ekvivalendid   
(tuhandetes eurodes) 
 

  31.12.2012 31.12.2011 

Arvelduskontod pankades 7 413 7 111 

Sularaha 14 7 

Raha ja pangakontod kokku 7 427 7 118 

 
Rahandusminister on andnud patendiametile eriloa riigikassa kontsernivälise arvelduskonto 
kasutamiseks patenditasude tarbeks. 
 
Arvelduskontodel pankades kajastuvad toetuste, tagatiste ja omatulu konto jääk. 
 
Sularahas arvlemine toimub kohtutes ja vanglates. Kohtutes toimub sularahas riigilõivu vastuvõtmine 
riigilõivu seaduse kohaselt ning avaliku teabe seaduse alusel kogutava tasu vastuvõtmine koopiate 
tegemise eest. Vanglates toimub sularahas arvlemine kinnipeetavate rahaliste vahenditega, sh 
vabanemistoetuse väljamaksmine ja arvlemine personali sööklas. 
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Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega   
(tuhandetes eurodes) 

Lisa 4A. Nõuded ja kohustused 

  
Lühiajalised 

nõuded 
31.12.2012 

Lühiajalised 
nõuded 

31.12.2011 

Lühiajalised 
kohustused 
31.12.2012 

Lühiajalised 
kohustused 
31.12.2011 

Pikaajalised 
kohustused 
31.12.2012 

Pikaajalised 
kohustused 
31.12.2011 

Riigiraamatupidamiskohustuslased  732 2 742 3 344 3 056 0 0 

Sihtasutused, tütarettevõtjad ja 
muud avaliku sektori üksused 

445 73 1 854 3 230 64 992 65 389 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud  

124 35 5 5 0 0 

Kohalikud omavalitsused  0 1 18 23 0 0 

Avaliku sektori üksused kokku 1 301 2 851 5 221 6 314 64 992 65 389 

Sidusettevõtjad  1 1 5 8 0 0 

Kokku 1 302 2 852 5 226 6 322 64 992 65 389 

 
Lühiajalistes nõuetest suurima osa moodustavad: 
 

 saamata välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks Eesti-Šveitsi 
projekti raames ligi 364 000 eurot; 

 ettemaksukontode saldod ligi 337 000 eurot advokatuurile; 

 ettemaksukontode saldod ligi 160 000 eurot maksu- ja tolliametile. 
 
Lühiajaliste kohustuste suurima osa moodustavad: 
 

 maksukohustused ligi 2 748 000 eurot; 

 Viru ja Tartu vangla ning kohtuekspertiisi instituudi kapitalirendi lühiajaline osa RKASile ligi 
1 677 000 eurot; 

 arvelduskrediit rahandusministeeriumile ligi 465 000 eurot (vt lisa 13). 
 
Pikaajalise kohustusena avaliku sektori üksustele on kajastatud Viru ja Tartu vangla ning kohtu-
ekspertiisi Instituudi kapitalirendi kohustus RKASile ligi 64 992 000 eurot. 

Lisa 4B. Tulud ja kulud 

  2012 2011 

  
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 
Finantstulud ja 

-kulud 
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 
Finantstulud 

ja -kulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased  2 681 6 718 0 2 528 6 088 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad  

639 17 563 3 635 594 17 098 3 769 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud  

127 198 0 119 148 0 

Kohalikud omavalitsused  122 23 0 241 26 0 

Avaliku sektori üksused kokku 3 569 24 502 3 635 3 482 23 360 3 769 

Sidusüksused  16 11 0 17 39 0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

3 585 24 513 3 635 3 499 23 399 3 769 
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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 31.12.2011         

Maksude ettemaksukonto jääk 0 2 315 0 0 

Sotsiaalmaks 0 0 0 1 400 

Tulumaks 0 0 0 744 

Töötuskindlustusmakse 0 0 0 145 

Kogumispensioni makse 0 0 0 46 

Käibemaks 0 0 0 45 

Erisoodustuse ja ettevõtja tulumaks  0 0 0 20 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus 0 0 0 2 

Maksud kokku 0 2 315 0 2 402 

Trahvid 2 201 0 0 0 

sh brutosummas 2 201 0 0 0 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 5 219 0 13 0 

sh brutosummas 31 107 0 13 0 

sh ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -25 888 0 0 0 

Lõivud 0 0 17 0 

Kõik kokku 7 420 2 315 30 2 402 

Seisuga 31.12.2012         

Maksude ettemaksukonto jääk 0 160 0 0 

Sotsiaalmaks 0 0 0 1 575 

Tulumaks 0 0 0 844 

Töötuskindlustusmakse 0 0 0 161 

Kogumispensioni makse 0 0 0 69 

Käibemaks 0 0 0 49 

Erisoodustuse ja ettevõtja tulumaks  0 0 0 25 

Maksud kokku 0 160 0 2 723 

Trahvid 1 033 0 0 0 

sh brutosummas 2 363 0 0 0 

sh ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -1 330 0 0 0 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 6 410 0 23 0 

sh brutosummas 30 020 0 23 0 

sh ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -23 610 0 0 0 

Kõik kokku 7 443 160 23 2 723 

 

Lootusetuks on kantud ligi 4 592 000 euro väärtuses (2011. aastal ligi 3 109 000 eurot) kohtulahendite 
alusel välja mõistetud nõudeid. Peamised põhjused on nõuete aegumine, äriühingu kustutamine 
äriregistrist, asenduskaristuse määramine või võlgniku surm. 
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Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuete ettemaksetena kajastatakse ettemakseid, mis on tehtud 
hetkel veel jõustumata kohtuotsuste alusel. 
 
Ebatõenäoliseks hinnatud trahve on võrreldes eelmise aastaga rohkem seetõttu, et alates 2011. 
aastast peetakse trahvinõuete üle arvestust teistest kohtunõuetest eraldi trahvinõuete kontol. 

Lisa 5B. Maksu-, lõivu-, trahvitulud 

  

2012 2011 

Tulud 

Kulud 
ebatõenäoliselt 

laekuvaks 
hindamisest 

Tulud 

Kulud 
ebatõenäoliselt 

laekuvaks 
hindamisest 

Kohtuasjade toimingute riigilõiv 7 224 0 10 764 0 

Kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu toimingute 
riigilõiv 

4 150 0 3 674 0 

Äriregistri toimingute riigilõiv 3 362 0 3 264 0 

Patendiameti toimingute riigilõiv 2 648 0 0 0 

Kommertspandiregistri toimingute riigilõiv 324 0 325 0 

Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 
teadaannete avaldamise riigilõiv 

60 0 81 0 

Abieluvararegistri toimingute riigilõiv 40 0 50 0 

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 
toimingute riigilõiv 

35 0 25 0 

Muu riigilõiv 9 0 0 0 

Karistusregistri toimingute riigilõiv 4 0 0 0 

Lõivud kokku 17 856 0 18 183 0 

Karistusseadustiku alusel määratud trahvid 1 687 0 2 216 0 

Äriseadustiku alusel määratud trahvid 132 0 1 036 0 

Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid 56 0 46 0 

Muud trahvid 16 0 20 0 

Trahvid kokku 1 891 -1 300 3 318 -1 208 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 7 440 -2 346 8 391 -3 917 

Maksuvõlalt arvestatud intressid 0 0 3 0 

Kõik kokku 27 187 -3 646 29 895 -5 125 

 
Seoses patendiameti ületoomisega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valtsemisalast 
justiitsministeeriumi valitsemisalasse arvestatakse justiitsministeeriumi lõivutulude hulgas alates 2012. 
aastast patendiameti toimingute riigilõivu ja muu riigilõivuna patendivoliniku kutse taotlemise avalduse 
esitamise ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või vaidlusavalduse esitamise riigilõivu. 
Alates 2012. aastast arvestatakse registrite ja infosüsteemide keskuse riigilõivutuluna karistusregistri 
toimingute riigilõivu, mis 2011. aastal oli politsei- ja piirivalveameti lõivutulu. 
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Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused 
(tuhandetes eurodes) 
 

Muud nõuded ja ettemaksed 31.12.2012 31.12.2011 Lisa 

Nõuded toetuste ja siirete ees 704 420 13A 

Ettemakstud toetused 515 43 13B 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 325 254   

Nõuded ostjate vastu  295 275   

sh brutosummas 323 305   

sh ebatõenäoliselt laekuvad -28 -30   

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 160 2 315 5A 

Muud nõuded 50 81   

Viitlaekumised 0 5   

Muud nõuded ja ettemaksed kokku 2 049 3 393   

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

Muud kohustused 6 059 5 354   

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused 2 723 2 402 5A 

Toetusteks saadud ettemaksed 335 1 005 13A 

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud 5 1   

Toetuste ja siirete kohustused 0 139 13B 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku 9 122 8 901   

    
Tulud ja kulud seoses muude nõuetega  2012 2011   

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest müüdud 
toodete ja teenuste eest 4 -5   

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muudest nõuetest  2 7   

 
Nõuded toetuste eest (vt lisa 13A). 
 
Ettemakstud toetused (vt lisa 13B). 
 
Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes on suuremas osas kajastatud puhkusetasude ettemaksed 
ning registrite ja infosüsteemide keskuse litsentside ettemakse. 
 
Nõuded ostjate vastu on: 

 registrite ja infosüsteemide keskuse müüdud teenused äriregistri ja kinnistusraamatu 
päringute eest summas ligi 236 000 eurot, 

 vanglatele laekumata kommunaalteenused Eesti Vanglatööstuse aktsiaseltsilt summas ligi 
22 000 eurot, 

 kinnipeetavate lühiajaliste väljaviimiste eest ligi 3000 eurot, 

 koolituskulude hüvitamise eest ligi 5000 eurot ning  

 Eesti kohtuekspertiisi instituudile laekumata uuringute eest summas ligi 28 000 eurot. 
 
Maksude ettemaksed sisaldavad riiklikke makse (vt lisa 5A). 
 
Muude nõuete all on enamikus kajastatud kohtutäituritele makstud ettemaksed kohtutäituri tasu ette-
maksu otsuse kohaselt summas ligi 29 000 eurot. Lisaks Eesti Vabariigi alalise Euroopa Liidu 
esinduse nõunike üürideposiidid ligi 4600 eurot, koolituslepingu järgi koolituskulude hüvitamine ligi 
6000 eurot, kohtutäiturite määratud sunniraha ligi 4200 eurot, sõiduki kahju hüvitamine lepingu järgi 
ligi 3100 eurot. 
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Muude kohustustena on kajastatud kohtute tagatistasud, ekspertiisitasud, kautsjonid ja tunnistajatasud 
ligi 4 827 000 eurot, kinnipeetavate isiklik raha ligi 970 000 eurot ja kohustused kohtutäiturite ees ligi 
8000  eurot, kohtumenetlustes nõutud ettemaksud ja osakapitalid äriühingu kiirkorras loomisest ligi 45 
000 eurot. Suuremad kohustused on veel patendiameti edasikandmisele kuuluvad Euroopa patentide 
lõivud IV kvartali eest ligi 118 000 eurot ning prokuratuuri välja nõutud tasud konfiskeerimiste 
tagamiseks ligi 77 000 eurot. 
 
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused sisaldavad riiklikke makse (vt lisa 5A). 
 
Toetuseks saadud ettemaksed (vt lisa 13A). 
 
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) 

 

  31.12.2012 31.12.2011 

Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud  20 24 

Ostetud kaubad müügiks 11 8 

Varud kokku 31 32 

 
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) 
 

ASi Eesti Vanglatööstus majandusnäitajad 
 

  31.12.2012 31.12.2011 

Osalus tütarettevõtjates perioodi alguses 939 970 

Aktsiakapitali muutus  20 0 

Arvestuspõhimõtete muutus 18 0 

Tulem kapitaliosaluse meetodil 6 -31 

Osalus tütarettevõtjates perioodi lõpus 983 939 

 
Osalusena on kajastatud ASi Eesti Vanglatööstus netovara ligi 983 000 eurot. Justiitsministeeriumi 
aruandes on osaluse muutus kajastatud 2012. aasta tulemis, sh ASi Eesti Vanglatööstus 
arvestuspõhimõtete muutus summas ligi 18 000 eurot ja aruandeaasta kasum summas ligi 6000 eurot. 
 
ASi Eesti Vanglatööstus aktsiakapital suurenes 2012. aastal seoses Harku ja Murru vangla varade 
üleandmisega mitterahalise sissemaksena summas ligi 20 000 eurot.  
 
Ülevaade ASi Eesti Vanglatööstus tegevusest annab tegevusaruanne lk 20. 
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Lisa 9. Materiaalne põhivara   
(tuhandetes eurodes) 
 

  Maa 
Hooned ja 
rajatised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku Lisa 

Jääk perioodi alguses 

  Soetamismaksumus 505 97 791 14 828 2 464 3 081 118 669   

  Kogunenud kulum 0 -14 431 -10 229 -1 860 0 -26 520   

Bilansiline jääk perioodi 
alguses 

505 83 360 4 599 604 3 081 92 149 
  

Müügiootel põhivara perioodi 
alguses 

0 3 0 0 0 3 
  

Aruandeperioodi liikumised 

  
Soetused ja 
parendused 

0 206 1 710 5 738 2 659 
  

  Kulum ja allahindlus 0 -3 261 -1 659 -338 0 -5 258 19 

  
Muu mahakandmine 
jääkväärtuses 

0 -498 -172 -2 -866 -1 538 
19 

  
Üle antud 
mitterahalised 
sissemaksed 

-104 -762 0 0 0 -866 
  

  Siirded 49 808 148 1 -151 855   

  Ümberhindlused 39 0 0 0 0 39   

  
Müüdud varad 
müügihinnas 

0 -24 0 0 0 -24 
  

  
Kasum/kahjum varade 
müügist 

0 21   0 0 21 
  

  
Ümberklassifitseerimine 
põhivara klasside vahel 

0 398 3 4 -405 0 
  

Kokku liikumised -16 -3 112 30 -330 -684 -4 112   

Jääk perioodi lõpus 

  Soetamismaksumus 489 93 410 15 730 2 433 2 397 114 459   

  Kogunenud kulum 0 -13 159 -11 101 -2 159 0 -26 419   

Bilansiline jääk perioodi lõpus 489 80 251 4 629 274 2 397 88 040   

sh kapitalirendi tingimustel: 

  Soetusmaksumus  192 89 861 2 108 1 674 0 93 835   

  Jääkväärtus  192 78 137 610 198 0 79 137   

sh kasutusrendile antud varad: 

  Soetusmaksumus  74 0 0 0 0 74   

  Jääkväärtus  74 0 0 0 0 74   

 
Tähtsamad soetused 2012. aastal: 
 

 kohtuekspertiisi instituudi seadmed maksumusega ligi 809 000 eurot, sh Eesti-Šveitsi projekti 
raames soetatud seadmed maksumusega ligi 309 000 eurot ja sõrmejälgede süsteemi (AFIS) 
arendamine summas ligi 490 000 eurot; 

 Tartu vanglas RKASi tehtud tööd ja soetatud seadmed (käsijaamad, valvesüsteemid, 
metalliotsijad) maksumusega ligi 745 000 eurot, sh kapitalirendi tingimusel ligi 745 000 eurot; 

 registrite ja infosüsteemide keskuse andmehoidjad, serverid ja muu infotehnoloogiline riistvara 
maksumusega ligi 642 000 eurot, sh tsentraliseeritud korras soetatud vara ligi 15 000 eurot; 
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 rohelise investeerimisskeemi toetuse (CO2) vahenditest Põhja ringkonnaprokuratuuri hoone 
soojustamistööd summas ligi 185 000 eurot, Lääne ringkonnaprokuratuuri Kuresaare hoone 
kütte- ja ventilatsioonisüsteemi osaline rekonstrueerimine summas ligi 97 000 eurot, Viru 
ringkonnaprokuratuuri hoone rekonstrueerimise tööd summas ligi 55 000 eurot;  

 justiitsministeeriumi Tõnismägi 5a ja Tõnismägi 8 paiknevate hoonete turvalisust suurendavad 
tööd maksumusega ligi 30 000 eurot; 

 Narva kohtumaja klaasfassaadi rekonstrueerimine maksumusega ligi 21 000 eurot CO2-
projekti vahenditest; 

 Tallinna vangla kompressorid, köögiviljatükeldaja, mobiildetektor ja muud seadmed 
maksumusega ligi 20 000 eurot. 

 
2012. aasta lõpu seisuga on arvel järgmised lõpetamata tööd: 
 

 Tartu vangla kasutusele võtmata kehaskänner maksumusega ligi 181 000 eurot; 

 Lennusadama ala detailplaneeringuga seotud tegevused maksumusega ligi 84 000 eurot; 

 Tartu vangla süüdimõistetute ja eeluuritavate elukorpuse tehnovõrkude ja soojasõlmede 
renoveerimine maksumusega ligi 80 000 eurot; 

 Tartu avavangla detailplaneering maksumusega ligi 68 000 eurot; 

 Tartu vangla soojaveesüsteemi projekt maksumusega ligi 26 000 eurot. 
 
Suuremad mahakandmised 2012. aastal: 
 

 lõpetamata ehitusena arvel olevad kulutused (Tallinna ja Harku vangla) maksumusega ligi 
866 000 eurot; 

 endise Murru vangla varad maksumusega ligi 314 000 eurot. 
 

RKASile on mitterahalisena sissemaksena üle antud järgmised justiitsministeeriumi valitsemisel 
olevad kinnistud: 
 

 patendiamet aadressil Toompuiestee 7, Tallinn maksumusega 800 000 eurot; 

 Harku vangla aadressil Pikk 19 ja 19a, Harku alevik maksumusega 39 000 eurot; 

 Tallinna vangla Maardu üksus aadressil Vana-Narva mnt 17 Maardu maksumusega 7000  
eurot. 

 
Eesti Vanglatööstuse aktsiaseltsile anti mitterahalisena sissemaksena üle Murru vangla kinnistu 
aadressil Kooli 9 maksumusega ligi 20 000 eurot. 
 
Siiretena saadi patendiameti varad jääkmaksumusega ligi 859 000 eurot. Sotsiaalministeerium andis 
CO2-projekti raames vanglate üle elektriautod summas ligi 175 000 eurot. 
 
Siiretena on üle antud siseministeeriumi valitsemisalale uued seadmed jääkmaksumusega ligi 184 000 
eurot. 
 
Ümber hinnatud on Harku vangla maad aadressil Pikk 19 ja 19a, Harku alevik summas 39 000 eurot. 
 
Müüdud on Harku vangla kaabelliinid, mille müügist saadud kasum oli ligi 21 000 eurot. 
 
Tulevaste perioodide olulisemad investeeringud: 
 

 uue Tallinna vangla projekteerimine; 

 CO2-projekti raames tehtavad tööd uutel objektidel: patendiamet, Võru kohtumaja, justiits-
ministeeriumi hoone aadressil Tõnismägi 8, Põlva kohtu- ja politseihoone ning Tallinna vangla 
küttetrassi soojustamine; 

 Tartu avavangla võimalik ehitus; 

 Tartu vangla renoveerimistööd üürilepingu kohaselt; 

 uue kohtuhoone (Lubja 4, Tallinn) võimalik arhitektuurikonkursi/projekteerimisega jätkamine; 

 justiitsministeeriumi hoone (Jaama tn 7, Jõhvi) ümberehitustööde teise etapi realiseerimine 
turvakontseptsiooni kohaselt; 
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 registrite ja infosüsteemide keskuse investeeringud põhivarasse kokku ligi 187 000 eurot, 
millest ligi 64 000 euro väärtuses on planeeritud teha väljamakseid majandustegevusest 
laekunud tulust (infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika); 

 kinnipidamiskohtadele kaitseotstarbelised läbivalgustusseadmed, digisalvestid, meditsiini-
seadmed, amortiseerunud seadmete väljavahetamine ja hoonete renoveerimine kokku 
summas ligi 71 000 eurot; 

 Eesti kohtuekspertiisi instituudi ekspertiisiseadmete soetamine ligi 165 000 euro väärtuses 
(sellest Šveitsi rahastatavatest välisvahenditest soetused ligi 72 000 eurot, 
kaasfinantseeringust ligi 13 000 eurot ja ligi 80 000 eurot majandustegevusest laekunud 
tulust). 
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Lisa 10. Immateriaalne põhivara 
(tuhandetes eurodes) 
 

  Tarkvara 
Õigused ja 
litsentsid 

Lõpetamata tööd 
ja ettemaksed 

Kokku Lisa 

Jääk perioodi alguses 

Soetusmaksumus 10 190 0 962 11 152   

Kogunenud kulum -5 473 0 0 -5 473   

Bilansiline jääk perioodi alguses 4 717 0 962 5 679   

Perioodi liikumised 

Soetused ja parendused 667 2 1 593 2 262   

Kulum ja allahindlus -1 697 0 0 -1 697 19 

Muu mahakandmine jääkväärtuses -7 0 0 -7 19 

Saadud ja üleantud siiretena 5 0 -9 -4   

Ümberklassifitseerimine 1 626 0 -1 626 0   

Kokku liikumised 594 2 -42 554   

Jääk perioodi lõpuks           

Soetusmaksumus 12 656 2 920 13 578   

Kogunenud kulum -7 345 0 0 -7 345   

Bilansiline jääk perioodi lõpus 5 311 2 920 6 233   

 
Olulisemad soetused ja parendused tehti 2012. aastal järgmistesse infosüsteemidesse: 
 

 karistusregister (ECRIS) ligi 295 000 eurot; 

 äriregistri infosüsteem ligi 216 000 eurot; 

 kohtu infosüsteem (KIS) ligi 201 000 eurot; 

 kinnipeetavate register (KIR) ligi 198 000 eurot; 

 pärimisregister ligi 186 000 eurot; 

 e-toimik ligi 185 000 eurot; 

 e-toimiku maksete ja finantsarvestuse funktsioonid (MFA) ligi 182 000 eurot; 

 avalik e-toimik (AET) ligi 178 000 eurot; 

 riigi õigusabi infosüsteem (RIS) ligi 94 000 eurot;  

 kohtutäiturite infosüsteem (Täitis) ligi 85 000 eurot; 

 riiklik kriminaalmenetluseregister ligi 65 000 eurot; 

 e-Riigi Teataja ligi 39 000 eurot; 

 elektrooniline kinnistusraamat ligi 38 000 eurot; 

 dokumendihaldussüsteem Delta ligi 21 000 eurot. 
 
Sihtfinantseerimise vahendite arvelt soetati ligi 1 095 000 euro eest järgmised arendused: 
 

 äriregistri uue menetlustarkvara teine etapp, pärimisregister; 

 e-toimiku maksete ja finantsarvestuse funktsioonid; 

 dokumendihaldussüsteemi uuendamine; 

 ECRIS; 

 KIS;  

 kinnipeetavate register. 
 
Infosüsteemide arendamiseks kasutatakse sisse ostetud programmeerimisteenust ning registrite ja 
infosüsteemide keskuse tööjõudu. 
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2012. aastal oli kapitaliseerivate sisseostetud arendustööde kogumaht ligi 1 489 000 eurot (2011. 
aastal ligi 1 269 000 eurot). Töötajate palgakulusid kapitaliseeriti kokku ligi 740 000 eurot (2011. aastal 
ligi 759 000 eurot) (vt lisa 16). 
 
Maha kantud on kasutamata Oracle Database Standard Edition Processori litsents jääkmaksumusega 
ligi 7000 eurot. 
 
Tulevastel perioodidel tehtavad olulisemad investeeringud: 
 
Immateriaalsesse põhivarasse planeerib registrite ja infosüsteemide keskus investeerida 2013. aastal 
ligi 4 775 000 eurot, sellest ligi 645 000 eurot kohtute infosüsteemi täiendused ja pärimisregistri 
ajakohastamine ELi struktuurfondi vahenditest ning kinnipeetavate registri arendustööd Euroopa 
Komisjoni poolt rahastatavatest vahenditest. 
 
Suuremad arendustööd 2013. aastal on järgmised: 
 

 äriregistri infosüsteemi täiendused; 

 väikeettevõtjatele raamatupidamismooduli väljaarendamine ettevõtjaportaali laienduse 
raames; 

 avaliku e-toimiku arendused; 

 jälitustoimingute registri loomine; 

 huvide deklaratsioonide registri loomine; 

 kohtute infosüsteemi (KIS2) rakendamiseks vajalikud arendused; 

 riigi õigusabi infosüsteemi arendamine. 
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Lisa 11. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
(tuhandetes eurodes) 
 

Eraldised 
Perioodi 

algul 

Kasutatud 
perioodi 
jooksul 

Tühistatud/ 
lisandunud 

perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intressikulu 

Perioodi lõpul 

2011 

Pensionieraldised 106 816 1 700 11 648 6 297 123 061 

sh kohtunike eripension 77 032 1 331 10 985 4 535 91 220 

      prokuröride eripension 19 712 369 -458 1 158 20 043 

      avaliku teenistuse pensionisuurenduse 
eraldis 

10 072 0 1 121 604 11 798 

Kokku 106 816 1 700 11 648 6 297 123 061 

sh pikaajalised 104 918 0 9 597 6 297 120 812 

      lühiajalised 1 898 1 700 2 051 0 2 249 

2012 

Pensionieraldised 123 061 1 774 8 744 7 146 137 177 

sh kohtunike eripension 91 220 1 402 4 361 5 362 99 541 

      prokuröride eripension 20 043 372 4 619 1 180 25 470 

      avaliku teenistuse pensionisuurenduse 
eraldis 

11 798 0 -236 604 12 166 

Kokku 123 061 1 774 8 744 7 146 137 177 

sh pikaajalised 120 812 0 6 454 7 146 134 412 

sh lühiajalised 2 249 1 774 2 290 0 2 765 

 
Eraldised 

 2012 2011 

 Arv Lühiajaline 
kohustus 

31.12.2012 

Pikaajaline 
kohustus 

31.12.2012 

Arv Lühiajaline 
kohustus 

31.12.2011 

Pikaajaline 
kohustus 

31.12.2011 

Isikud, kellel on 15 aastat 
kohtunikustaaži, kes ei 
tööta kohtunikuna ja kelle 
penisoniiga ei ole kätte 
jõudnud 

7 0 2 398 7 24 2 378 

Pensionile jäänud 
kohtunikud 

58 1 478 19 342 57 1 452 20 603 

Töötavad kohtunikud 208 815 75 508 202 370 66 393 

Pensionile jäänud 
prokurörid 

23 394 4 855 23 371 4 701 

Töötavad prokurörid 176 49 20 172 179 14 14 958 

Pensionilisa ATS-i alusel 1 732 29 12 137 2 425 18 11 780 

KOKKU 2 204 2 765 134 412 2 893 2 249 120 812 

 
Eraldisena on 2012. aasta bilansis kajastatud kohtunike ja prokuröride eripensione ning töötavatele 
avalikele teenistujatele avaliku teenistuse seaduse (ATS) alusel arvestatavat pensionilisa. Võrreldes 
eelmise aastaga lisandusid ATSi alusel makstava pensionilisa arvestusse patendiameti töötajad. 
Pensionieraldisi on arvestatud kokku 2204 inimesele, neist endiseid töötajaid 88. 
 
2012. aastal võeti vastu uus ATS, mille alusel lõpetatakse pensionistaaži kogumine viie aasta pärast 
1.04.2013 arvates. Muudatus on kajastatud pensionieraldiste arvestamisel: vähenes 29% võrra 
inimeste arv, kellele tulevikus hakatakse ATSi alusel pensionilisa maksma. 
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Tingimuslikud kohustused 
 
Seisuga 31.12.2012 oli justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutustel 19 käimasolevat 
kohtumenetlust, milles nõude summa ületab 10 000 eurot. Kõikidel juhtudel on esitatud kaebus Eesti 
Vabariigi, justiitsministeeriumi või tema valitsemisala asutuse vastu. Nendest käesoleva 
majandusaasta aruande koostamise ajaks on tulemused järgmised: 

 10 menetluse puhul on senised otsused tehtud justiitsministeeriumi kasuks ning seega suure 
tõenäosusega riigile märkimisväärseid kohustusi ei kaasne; 

 2 menetluse puhul on tegu niisuguste kohtuasjadega, kus varasemad otsused on tehtud 
osaliselt justiitsministeeriumi kahjuks ning nendega kaasnev kogukulu on hinnanguliselt 
32 000 eurot; 

 7 kohtumenetlust on arutusel esimese astme kohtus ja nende puhul lahend puudub. 
Hinnanguliselt ei ületa nende kohustuste realiseerumise tõenäosus 50%. 
 

Lisaks on justiitsministeeriumile esitatud kahju hüvitamise nõue, mille justiitsministeerium tõenäoliselt 
suuremas osas rahuldab.  
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Lisa 12. Laenukohustused järelejäänud tähtaja järgi 
(tuhandetes eurodes) 

 

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

31.12.2011 

Liisingud 2 149 5 209 60 207 67 565 

Laenud 311 0 0 311 

Kokku 2 460 5 209 60 207 67 876 

31.12.2012 

Liisingud 1 182 5 397 59 618 66 197 

Laenud 465 0 0 465 

Kokku 1 647 5 397 59 618 66 662 

     

Kulud laenukohustustelt 2012 2011 
  

Intressikulu kapitalirendilt -3 643 -3 738 
  

 
Laenukohustusena on kajastatud Eesti kohtuekspertiisi instituudi, registrite ja infosüsteemide keskuse 
ning justiitsministeeriumi toetuste kontode negatiivsed jäägid, mis väljendavad aasta lõpu seisuga 
tegelikult kasutatud sildfinantseerimist. 
 
Kapitalirendi tingimustel on arvel järgmised varad: 
 

 Eesti kohtuekspertiisi instituudi hoone intressimääraga 7,51% aastas; 

 Viru vangla intressimääraga 0,43% kuus; 

 Tartu vangla hooned intressimääraga 0,84% kuus; 

 Tartu vangla 2011. ja 2012. aastal teostatud investeeringud intressimääraga 5,5% aastas; 

 Eesti kohtuekspertiisi instituudi külmkambrid intressimääraga 21,7% aastas. 
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Lisa 13. Saadud ja antud toetused  
(tuhandetes eurodes) 

Lisa 13A. Saadud toetused 
  Jääk perioodi alguses 

Arvestatud 
tulu 

Jääk perioodi lõpus 

  Nõuded 
Saadud 

ettemaksed 
Nõuded 

Saadud 
ettemaksed 

2011 

Saadud toetused           

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 1 605 50 1 317 364 1 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 295 1 186 1 253 55 1 004 

Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 1 0 0 1 0 

Saadud toetused kokku 1 901 1 236 2 570 420 1 005 

2012 

Saadud toetused           

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 364 1 2 605 653 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 55 1004 1 036 50 335 

Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 1 0 0 1 0 

Saadud toetused kokku 420 1 005 3 641 704 335 

 
Suurema osa tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks saadud toetustest moodustavad: 
 

 Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavad projektid sõrmejälgede identifitseerimise 
süsteemi arendamine (AFIS), äriregistri uue menetlustarkvara teine etapp, pärimisregister, e-
toimiku maksete ja finantsarvestuse funktsioonid, dokumendihaldussüsteemi uuendamine, 
karistusregister, kohtute infosüsteem, kinnipeetavate register ja parema õigusloome 
arendamine; 

 Eesti-Šveitsi projektid kohtuekspertiisi arendamiseks ja narkoravi õigusrikkujatele 
retsidiivsusriski vähendamiseks; 

 rohelise investeerimisskeemi raames hoonete energiatarbimist vähendavad investeeringud 
(CO2-projekt). 

 
Lisaks sellele saadi toetusi Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni töörühmas osalemisega 
kaasnenud lähetuskulude katteks. 
 
Suurema osa saamata välismaisest sihtfinantseerimisest tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks 
moodustavad Eesti-Šveitsi projektid, Riigi Infosüsteemi Ameti projekt „Kinnistusraamatu liidestused 
aadressiandmete süsteemiga“ ja Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatav projekt e-toimiku 
maksete ja finantsarvestuse funktsioonid. 
 
Suurimad sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed on Euroopa Komisjonilt infosüsteemide 
loomiseks, siseturu ühtlustamise ametilt (OHIM) kaupade ja teenuste andmete integreerimiseks 
rahvusvahelisse kaubamärgiinfosüsteemi. 
 
Saamata, õigusaktidest tulenevate toetustena kajastuvad nõuded sotsiaalkindlustusameti vastu 
seaduse alusel hüvitamisele kuuluvate puhkusetasude osas. 
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Lisa 13B. Antud toetused 

  

Jääk perioodi 
alguses 

Jääk perioodi 
alguses Arvestatud 

kulu 

Jääk perioodi 
lõpus 

Jääk perioodi 
lõpus 

  
Tasutud 

ettemaksed 
Kohustused 

Tasutud 
ettemaksed 

Kohustused 

2011 

Sotsiaaltoetused 

Toetused kinnipidamiskohtadest 
vabanenutele 

0 0 13 0 0 

Preemiad, stipendiumid 0 0 3 0 0 

Õppetoetused 0 0 2 0 0 

Sotsiaaltoetused kokku 0 0 18 0 0 

Õigusabi  712 0 3 504 0 139 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 20 0 288 39 0 

Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine 
tegevuskuludeks 

0 0 79 4 0 

Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine 
põhivara soetuseks 

0 0 25 0 0 

Liikmemaksud 0 0 110 0 0 

Muud toetused kokku 732 0 4 006 43 139 

Antud toetused kokku 732 0 4 024 43 139 

2012 

Sotsiaaltoetused 

Toetused kinnipidamiskohtadest 
vabanenutele 

0 0 11 0 0 

Preemiad, stipendiumid 0 0 3 0 0 

Õppetoetused 0 0 2 0 0 

Sotsiaaltoetused kokku 0 0 16 0 0 

Õigusabi  0 139 3 290 334 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 39 0 100 181 0 

Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine 
tegevuskuludeks 

4 0 74 0 0 

Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine 
põhivara soetuseks 

0 0 165 0 0 

Tagasinõutud välismaine sihtfinantseerimine 0 0 -1 0 1 

Liikmemaksud 0 0 131 0 0 

Muud toetused kokku 43 139 3 759 515 1 

Antud toetused kokku 43 139 3 775 515 1 

 
Sotsiaaltoetustest suurima osa moodustab toetus kinnipidamiskohtadest vabanenutele. 2012. aastal 
vabanes kinnipidamiskohtadest 2177 vangi, sellest said vabanemistoetust 744 vangi. Vabastamisel 
makstakse vangidele välja tema isikuarvel olevatest summadest hoiustatud vabanemistoetus. Juhul, 
kui vangil puudub isikuarvel raha, makstakse talle vangistusseaduse kohaselt ühekordse 
vabanemistoetusena hoiustatud summa ja ühe kuu töötutoetuse vahe. 
 
Suurim sihtfinantseerimiseks antud toetus on riigi õigusabiks advokatuurile riigi õigusabi seaduse 
alusel tasutud summa 3 689 000 eurot (2011. aastal 2 748 000 eurot). Teised suurimad sihtfinant-
seerimise toetused on tasutud Tartu Ülikoolile, Õigusteenuste Büroole ja sihtasutusele Iuridicum. Tartu 
Ülikoolile antud toetuse toel tehakse kriminaalmenetluse seadustiku ning riigiõiguse ja 
halduskorralduse analüüsid. Õigusteenuste Büroole antud toetuse eesmärgiks on tasuta õigusabi 
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osutamine interneti teel ja tasuta õigusnõustamise osutamine vähekindlustatud isikutele. Iuridicumile 
antud toetuse eesmärk on tagada Eesti osalemine rahvusvahelises õigusteadlikus diskussioonis ja 
arendada siseriiklikke debatte. 

 
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus maksmisele kuuluvate vabanemistoetuste kohta 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Toetuste liik Saajate arv Toetused  Saajate arv Toetused  

Vabanemistoetus 750 12 750 12 

Vabanemistoetused 
kokku 

750 12 750 12 

 
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta 

 

  31.12.2014 31.12.2013 

Saadaolev sihtfinantseerimine 

Euroopa Sotsiaalfond 245 470 

Euroopa Komisjoni programmide toetused 667 757 

Šveitsi programm 57 752 

Euroopa Regionaalarengu fond 66 1 600 

Norra finantsvahendid 604 777 

Saadaolev sihtfinantseerimine kokku 1 639 4 356 

Antav sihtfinantseerimine 

Advokatuur 3 835 3 835 

Liikmemaksud 162 140 

Eraldis MTÜ-le õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamiseks 110 110 

SA Iuridicum 13 13 

Riigireformi ettevalmistamine 0 50 

Kuriteo ennetus 50 50 

Antav sihtfinantseerimine kokku 4 170 4 198 
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Lisa 14. Kaupade ja teenuste müük 

(tuhandetes eurodes) 

 

  2012 2011 

Tulud korrakaitsest 3 536 3 318 

Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest 2 790 2 614 

Kinnipidamiskohtade tulud 746 704 

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud 36 282 

Tulu soojuse ja kütte müügist 36 106 

Tulu elektrienergia müügist 0 152 

Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamist 0 22 

Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 0 2 

Tulud muudelt majandusaladelt 3 0 

Muu toodete ja teenuste müük 3 5 

Kantseleiteenuse tasu 2 3 

Muu toodete ja teenuste müük 1 2 

Üüri ja renditulud 0 3 

Üür ja rent mitteeluruumidelt 0 2 

Tulu elektrienergia müügist 0 1 

Kokku  3 578 3 608 

 
Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest koosnevad peamiselt registrite ja infosüsteemide keskuse 
elektroonilise päringusüsteemi kasutamise teenustasudest. Kokku laekus vastavaid tulusid aruande-
aasta jooksul ligi 2 445 000 eurot. 2011. aastal olid need tulud ligi 2 314 000 eurot. Tulud suurenesid 
6%. 
 
Eesti kohtuekspertiisi instituudi muud tulud korrakaitsealasest tegevusest summas ligi 345 000 eurot 
sisaldavad tulusid ekspertiiside ja uuringute teostamisest ning Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi 
ühiskasutuses oleva vara renditasust. 2011. aastal kajastati neid tuludena muudelt majandusaladelt. 
Andmete võrdlemiseks on 2011. aasta summa tõstetud samale reale nagu 2012. aastal. Tulud on 
suurenenud 13% seoses ekspertiiside ja uuringute arvu kasvuga. 
 
Kinnipidamiskohtade tulud tulenevad vangistusseadusest. Vangistusseaduse § 25 alusel peab vangla 
võimaldama kinnipeetavatele kokkusaamise lähedastega selleks ettenähtud ruumides ilma pideva 
järelvalveta. Pikaajalise kokkusaamiste toa kasutamise hinnakiri kehtestatakse vanglates direktori 
käskkirjaga. Vangistusseaduse § 31 lg 2 alusel peab olema vangile tagatud 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 6%. 
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud sisaldavad elektrienergia, soojusenergia, vee ja kanalisat-
siooniteenuste edasimüüki Eesti Vanglatööstuse aktsiaseltsile. 2011. aastal olid need tulud ligi 
282 000 eurot. Alates 2012. aastast hakati seda tulu kajastama kulude vähendamisena. 
 
Kantseleiteenuse tasu on teabenõude alusel edastatavate materjalide paljundamise eest saadud tulu. 
 
Muu toodete ja teenuste müük koosneb justiitsministeeriumi ja andmekaitse inspektsiooni korraldatud 
koolituste tuludest ja kinnipeetavate juhiloa tervisetõendite väljastamise tasudest. 
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Lisa 15. Muud tulud  

(tuhandetes eurodes) 

 

  2012 2011 

Menetluskulude hüvitised 6 063 6 603 

Oportuniteeditasud 693 633 

Konfiskeeritud ja konfiskeerimisese asendamisel saadud varad 684 1 155 

Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud 186 207 

Regressinõuded 9 12 

Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 8 3 

Muud (ebatavalised ) tulud 1 68 

Kindlustushüvitised 1 41 

Muud tulud 7 645 8 722 

Karistusseadustiku alusel määratud trahvid 1 687 2 216 

Äriseadustiku alusel määratud trahvid 132 1 036 

Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid 56 46 

Muud trahvid ja varalised karistused 16 20 

Trahvid ja muud varalised karistused kokku 1 891 3 318 

Kasutatud varude müük 28 7 

Tooraine ja materjalide müügi tulu 1 1 

Kasum varude müügist 29 8 

Müüdud muude rajatiste müügitulu 21 0 

Kasum rajatiste müügist 21 0 

Kasum varude ja põhivara müügist kokku 50 8 

Muud viivisintressitulud 2 2 

Muud tulud varadelt kokku 2 2 

Muud tulud kokku 9 588 12 050 

 
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. 
 
2011. aastaga võrreldes on kohtutes vähenenud menetluskulude hüvitised 8%, mis on tingitud 
kohtulahenditega väljamõistetud summade (eelkõige sundrahade), ekspertiisitasude ja kaitsjatasude 
vähenemisest. 
 
Oportuniteeditasud moodustasid ligi 693 000 eurot. Suurenemine võrreldes eelmise aastaga on 9%. 
Sellest kohtute oportuniteeditasud suurenesid 11% ja prokuratuuri oportuniteeditasud 9%. 
 
Konfiskeeritud ja konfiskeerimise asendamisel saadud varasid on kajastatud summas ligi 684 000 
eurot, mis on 1,7 korda vähem kui 2011. aastal. 
 
Väljanõudmata deposiidi ja tagatistasuna on kajastatud riigi tuludesse kantud kautsjonid, tunnistaja-
tasud ja muud väljanõudmata summad, mille väljanõudmise tähtajast on möödunud kolm aastat. 
Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud on vähenenud võrreldes 2011. aastaga 10%. 
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Regressinõudeid on arvestatud ligi 9000 eurot. Sellest suurema osa moodustab vanglates 
koolituskulude hüvitamine koolituslepingu alusel ja justiitsministeeriumi poolt kohtuliku kompromissi 
sõlmimine. 
 
Sunniraha on kohtutäiturite poolt 2012. aastal määratud ligi 8000 eurot. 
 
Muud (ebatavalised) tulud olid 2012. aastal ligi 1000 eurot kuriteo matkimise käigus väljamõistetud 
tulu. 
 
Kindlustushüvitisi on saadud ärajäänud lähetuste sõidukulude eest. 
 
Karistusseadustiku alusel määratud trahvid on vähenenud 24%, sest määratud trahvide arv on 
vähenenud, ka trahvisummad on olnud väiksemad. 
 
Äriseadustiku alusel määratud trahvid on vähenenud 87%, sest määratud trahvide arv on vähenenud. 
 
Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvide tulu suurenes 22%, sest trahve määrati 
arvuliselt rohkem. 
 
Muud trahvid ja varalised karistused (sh tsiviil- ja haldusasjades määratud trahvid) on võrreldes 2011. 
aastaga vähenenud 20%, sest kohtulahendite alusel on vähem välja mõistetud. 
 
Varude müügist saadud kasum on ligi 29 000 eurot. Põhiline tulu saadi Harku ja Murru vangla 
vanametalli müügist (ligi 28 000 eurot) ja materjalide müügist (ligi 1000 eurot). 
 
Rajatiste müügist saadi kasu ligi 21 000 eurot: Harku ja Murru vangla kaabelliinid müüdi Eesti 
Energiale. 
 
Muud viivisintressitulud olid ligi 2000 eurot, mis on registrite ja infosüsteemide keskuse lepingulistele 
klientidele kiirmenetluse korras määratud viivised. 
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Lisa 16. Tööjõukulud     
(tuhandetes eurodes) 

 

  2012 2011 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud 33 619 31 903 

Eripensionid ja pensionisuurendused 9 173 11 836 

Valitavate ja ametisse nimetatud isikute 
töötasud 7 432 7 247 

Töötajate töötasud 4 200 4 440 

Koosseisuvälised töötasud 2 400 1 919 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 636 723 

Töötasukulud kokku 57 460 58 068 

Sotsiaalmaks 15 951 15 306 

Töötuskindlustusmakse 555 531 

Erisoodustused 489 512 

Tulumaks erisoodustustelt 132 138 

Kapitaliseeritud kulud oma valmistatud 
põhivara maksumusse -740 -759 

Erisoodustused ja maksukulud kokku 
 

16 387 15 728 

Tööjõukulud kokku 73 847 73 796 

   Keskmine töötajate arv 2 012 2 011 

Avaliku teenistuse ametnikud 2 738 2 736 

Töötajad 340 363 

Valitavad ja ametisse nimetatud 
ametnikud 

205 201 

Kokku 3 283 3 300 

 
Ministrile ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 
 

Asutus/asutuste grupp Ametikohad 
2012 2011 

Töötasud Muud tasud Töötasud Muud tasud 

Justiitsministeerium minister 39 7 39 4 

Justiitsministeerium kantsler ja asekantslerid 162 32 160 21 

 
  



   JUSTIITSMINISTEERIUMI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2012 

 

57 
 

Lisa 16A. Tööjõukulud tasuliikide lõikes 

    2012 2011 

    

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 

5 678 674 1 069 11 7 432 5 547 659 1 029 12 7 247 

  sh minister  39 0 7 0 46 39 0 4 0 43 

Ametnikud 

  Kõrgemad ametnikud 6 584 2 021 1 331 37 9 973 6 278 1 856 1 187 90 9 411 

  sh kantsler 33 0 7 0 40 35 0 4 0 39 

  Vanemametnikud 9 171 1 997 1 585 52 12 805 9 122 1 573 1 619 186 12 500 

  Nooremametnikud 7 504 1 941 1 276 120 10 841 7 355 1 147 1 257 233 9 992 

  Kokku avalike ametnike töötasu 23 259 5 959 4 192 209 33 619 22 755 4 576 4 063 509 31 903 

Töötajad 

  Juhid 756 56 101 0 913 754 103 109 0 966 

  Tippspetsialistid 1 663 94 233 6 1 996 1 502 107 203 5 1 817 

  Keskastme spetsialistid 599 30 67 3 699 848 88 106 5 1 047 

  Töölised ja abiteenistujad 421 108 56 7 592 439 101 56 14 610 

  Kokku töötajate töötasud 3 439 288 457 16 4 200 3 543 399 474 24 4 440 

  
Koosseisuliste töötajate töötasu 
kokku 

32 376 6 921 5 718 236 45 251 31 845 5 634 5 566 545 43 590 

 



   JUSTIITSMINISTEERIUMI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2012 
 

58 
 

 

 

  2012 2011 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 636 723 

Koosseisuvälised töötasud 

  Muud koosseisuvälised tasud 1 921 1 480 

  Kinnipeetavate töötasu 465 424 

  Rahvakohtunike tasu 14 15 

  
Kokku koosseisuvälised 
töötasud 2 400 1 919 

Muud tööjõukulud 

  Sotsiaalmaks 15 951 15 306 

  Töötuskindlustusmakse 555 531 

  Erisoodustused 489 512 

  Tulumaks erisoodustustelt 132 138 

  Muud tööjõukulud kokku 17 127 16 487 

Eripensionid ja pensionisuurendused   9 173 11 836 

Tööjõukulude kapitaliseerimine oma valmistatud põhivara 
maksumusse -740 -759 

Tööjõukulud koos kapitaliseeritud 
töötasuga   73 847 73 796 

Lisa 16B. Töötajate arv ametnike gruppide lõikes 
  Töötajate arv Töötajate arv 

  2012 2011 

Keskmine töötajate arv 

Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 205 201 

Avaliku teenistuse ametnikud 2 738 2 736 

  Kõrgemad ametnikud 461 446 

  Vanemametnikud 1 196 1 183 

  Nooremametnikud 1 081 1 107 

Töötajad 340 363 

  Juhid 41 43 

  Tippspetsialistid 141 126 

  Keskastme spetsialistid 68 101 

  Töölised ja abiteenistujad 90 93 

Kokku 3 283 3 300 

 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud on justiitsministeeriumi valitsemisalas minister ja kohtunikud. 
Avaliku teenistuse ametnikud on ministeeriumi, andmekaitse inspektsiooni, patendiameti, prokuratuuri, 
kohtute ja vanglate ametnikud. 
 
Töölepingud on sõlmitud kõigi kohtuekspertiisi instituudi ning registrite ja infosüsteemide keskuse 
töötajatega. Töötajate kategooriasse kuuluvad ka valitsemisala teiste asutuste autojuhid, köögitöölised 
(vanglates). 2012. aastal liitus haldusalaga 72 patendiameti ametnikku, rahandusministeeriumi haldus-
alasse lahkus 36 kohtute raamatupidamiskeskuse töötajat. 
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Aruandeperioodil arvestati koosseisulistele töötajatele töötasu ligi 45 251 000 eurot. Keskmine 
töötajate arv oli 3283. Keskmine kuupalk 1100 eurot. Võrreldes 2011. aastaga on keskmine töötasu 
jäänud samale tasemele. Töötajate üldarv on võrreldes 2011. aastaga vähenenud 17 inimese võrra. 
Justiitsministeeriumi valitsemisalas töötab keskmiselt 205 valitavat ja ametisse nimetatavat ametnikku, 
kelle palk sõltub riigikogu ja vabariigi presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade 
seaduse järgi keskmisest brutopalgast ja on 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 ka 2012. aastal. 
 
Pensionieraldistena kajastatakse seaduse alusel tagatud eripensione kohtunikele ja prokuröridele ning 
pensionilisa avalikele teenistujatele. Pensionieraldiste muudatused kajastatakse jooksva perioodi 
kuludena. 2012. aastal suurendasid pensionieraldised tööjõukulusid ligi 9 173 000 eurot, 2011. aasta 
kulud olid ligi 11 836 000 eurot. Määrava tähtsusega tööjõukulude vähenemisel oligi 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 ligi 740 000 eurot (vt lisa 10). Suuremad arendatud infosüsteemid olid: maksete 
ja finantsarvestuse süsteem, avalik e-toimik, kohtute infosüsteem, äriregistri infosüsteem ja riiklik 
kriminaalmenetlusregister. Arendustööd jätkuvad 2013. aastal. 
 
Erisoodustused on kajastatud tulumaksuseaduse §-s 48 sätestatud tingimustel ja ulatuses. 
Erisoodustustelt on arvestatud ja tasutud erisoodustuste tulu- ja sotsiaalmaks. Suurima osa 
erisoodustustest moodustab õppelaen (47%), mille põhiosast on 2012. aastal töötajatele hüvitatud ligi 
232 000 eurot. Võrreldes 2011. aastaga on õppelaenude kustutamisele kasutatud ligi 85 000 eurot 
ehk 27% vähem. 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasude muude tasude veerus on arvestatud puhkusetasud 
ja riigiametnikule makstud hüvitis teise paikkonda asuvale ametkohale nimetamisel. 
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Lisa 17. Majandamiskulud     
(tuhandetes eurodes) 

 

  2012 2011 

Majanduskulud  26 530 25 750 

Administreerimiskulud  1 946 1 812 

sealhulgas: 

  Postiteenused 481 438 

  Bürootarbed 282 221 

  Tõlketeenused 216 185 

  Info- ja PR teenused 207 139 

  Paljundus- ja printimiskulud 145 150 

  Trükised ja muud teavikud 131 109 

  Esindus- ja vastuvõtukulud  129 82 

  Personaliteenused 41 110 

  Majandusvedude teenused 29 13 

  Juriidilised teenused 23 71 

  Arvestus- ja auditeerimisteenused 3 42 

  Teised administreerimiskulud 259 252 

Uurimis- ja arendustööd  32 77 

Lähetuskulud  696 584 

sealhulgas: 

  Lühiajalised lähetused 536 429 

  Pikaajalised lähetused 160 155 

Koolituskulud 634 666 

sealhulgas: 

  Koolitusteenused 397 458 

  Majutuskulud 65 58 

  Sõidukulud 53 51 

  Teised koolituskulud 119 99 

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud  13 565 12 829 

sealhulgas: 

  Üür ja rent 9 337 8 817 

  Elekter 1 358 1 319 

  Küte ja soojusenergia 1 291 1 090 

  Vesi ja kanalisatsioon 1 156 1 127 

  

Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja 
-tarvikud 131 121 

  Korrashoiuteenused 119 127 

  Remont, restaureerimine, lammutamine 83 58 

  

Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, 
ruumide majandamiskulud (va 
kinnisvarainvesteeringud) 0 123 

  
Teised kinnistute, hoonete, ruumide 
majandamiskulud 90 47 
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Rajatiste majandamiskulud kulud 0 1 

Sõidukite majandamiskulud  799 785 

sealhulgas: 

  Rent 446 467 

  Kütus 238 211 

  Remont ja hooldus 53 51 

  Teised sõidukite majandamiskulud 62 56 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  2 003 2 004 

sealhulgas: 

  
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja 
tarkvara rent ja majutusteenus 1 219 1 235 

  Remondi- ja hooldusteenused 522 353 

  Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 99 292 

  
Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised 
kulud 31 22 

  
Teised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kulud  132 102 

Inventari majandamiskulud  382 638 

sealhulgas: 

  Inventar ja selle tarvikud 306 528 

  Teised inventari majandamiskulud  76 110 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud  219 263 

sealhulgas: 

  Remondi- ja hooldusteenused 191 237 

  
Teised töömasinate ja seadmete 
majandamiskulud  28 26 

Toiduained ja toitlustusteenused  1 382 1 389 

Meditsiinikulud ja hügieenikulud  2 778 2 999 

sealhulgas: 

  Tervishoiuteenused 1 906 1 891 

  
Kohtupsühhiaatriline, joobe-, narko- ja muu 
ekspertiis 569 802 

  Meditsiini- ja hügieenitarbed 303 306 

Õppevahendite ja koolituse kulud 24 10 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 107 90 

Tootmiskulud 500 446 

Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) 364 326 

Muu erivarustus ja materjalid 709 588 

Mitmesugused majanduskulud 390 243 

  Transporditeenused 84 55 

  Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud 66 127 

  Muud mitmesugused majanduskulud 176 10 

  Teised muud mitmesugused majandamiskulud 64 51 

 

Rendikulu katkestamatutest kasutusrendilepingutest 
tulevastel perioodidel 

31.12.2012 31.12.2011 

Esimesel majandusaastal 11 439 19 448 

2 kuni 5 aastal 24 018 55 332 

peale 5 aastat 64 583 54 303 

Kokku 100 040 129 083 
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Majandamiskulud on ministeeriumi valitsemisalas kokku suurenenud ligi 780 000 eurot (3%). 
 
Administreerimiskulud suurenesid kokku ligi 43 000 eurot (10%). 
 
Bürootarvete kulud suurenesid ligi 60 000 eurot seoses kohtute teostatud kinnistustoimikute 
digiteerimisega (arhiivimappide ja -karpide soetamine). 
 
Kõige rohkem – ligi 68 000 eurot (49%) – suurenesid info- ja suhtekorraldusteenuste kulud seoses 
põhiseaduse 20. aastapäeva korraldamisega justiitsministeeriumi poolt ning patendiameti ületulekuga 
justiitsministeeriumi valitsemisalasse. 
 
Trükiste ja muude teavikute kulude kasvu, ligi 23 000 eurot (21%), põhjustas peamiselt uue erialase 
kirjanduse ja blankettide soetamine kohtutele ning vanglatöötajate töötõendite väljavahetamine. 
Samuti suurendati usuteemalise kirjanduse mahtu vanglates. 
 
Esindus- ja vastuvõtukulud suurenesid ligi 47 000 eurot (57%), mis on seotud peamiselt The 
International Federation for European Law (FIDE) konverentsi korralduskulude tasumisega 
justiitsministeeriumi poolt, kohtunikuabi institutsiooni 15. aastapäeva, Tartu kohtumaja ja Tartu vangla 
10. aastapäeva tähistamisega. 
 
Personaliteenuste kulud vähenesid ligi 69 000 eurot (-63%). Personaliteenuste puhul oleneb kulu 
sellest, kui suur on kaadri voolavus ja kui palju uusi inimesi on vaja värvata, mis on aastati erinev. 
Lisaks tellisid justiitsministeerium ja Tallinna vangla 2011. aastal värbamiskampaania raames 
vanglatöid tutvustavad filme. 
 
Majandusvedude teenuste kulude kasvu ligi 16 000 eurot (122%) mõjutasid justiitsministeeriumi 
vanglate osakonna Jõhvi kolimise kulud, kinnistustoimikute digiteerimisega seotud toimikute 
transpordikulud ning Harku ja Murru vangla Murru osakonna sulgemisega kaasnenud inventari 
üleviimise kulud Harku osakonda. Samuti tellis justiitsministeeriumi vanglate osakond esimest korda 
AS-ilt Eesti Vanglatööstus õppekambri transporditeenust, et täiendada messidel vanglateenistust 
tutvustavat väljapanekut. 
 
Juriidiliste teenuste kulud vähenesid ligi 48 000 eurot (-68%) kinnipeetavate vaiete lahendamise 
teenuse sisseostmiselt (2011. aastal telliti teenust advokaadibüroolt, sest vanglas ei olnud piisavalt 
juriste) ning kohtutäituritele tasude mahu vähenemisest asenduskaristuse määramisel. 
 
Arvestus- ja auditeerimisteenused vähenesid ligi 39 000 eurot (-93%), sest 2011. aastal tehti seoses 
karistusregistri ülevõtmisega põhjalik andmete audit ning töökorralduse ja organisatsiooni audit 
projektile „Kohtute infosüsteemi täiendused“. 
 
Uurimis- ja arendustööde kulud vähenesid ligi 45 000 eurot (-58%), sest 2011. aastal tehti ühekordseid 
uuringuid seoses välisabi projektidega tervishoiusüsteemi pettused ja riskid ning parema õigusloome 
arendamine. 
 
Lähetuskulud suurenesid ligi 112 000 eurot (19%), mille põhjuseks oli lühiajaliste lähetuskulude 25%-
line kasv summas ligi 108 000 eurot seoses patendiameti ületulekuga justiitsministeeriumi 
valitsemisalasse, Euroopa Liidu lähetuskulude kasvuga, noortega tegelevate kriminaalhooldajate 
riigisiseste lähetustega, vanglaametnike õppereisidega ning projekti „European treatment and 
transition management of high risk offenders – Justice Cooperation Network“ raames toimunud 
lähetustega. 
 
Koolituskulud vähenesid ligi 32 000 eurot (-5%). Kõige enam – ligi 62 000 eurot (-13%) – vähenesid 
koolitusteenuste kulud, sest 2011. aastal lõppesid suuremad struktuurifondide projektid (nt 
kinnistusraamat, õiguskaitse valdkonna statistika, äriregistri majandusaasta aruanded (MAA)) ning 
2011. aastal viidi läbi ka suuremaid IT-koolitusi (nt MOC-2778 Writing Queries Using Microsoft SQL 
Server 2008 Transact-SQL (MSSQL) grupikoolitus). Kinnipidamiskohtade osas vähenes Harku ja 
Murru vangla koolituskulu seoses vangla Murru osakonna järkjärgulise sulgemise ja ametnikkonna 
vähenemisega. Üldisem muudatus, millest tulenevalt on tekkinud kokkuhoid vanglasüsteemi 
koolituskuludes, on asjaolu, et aina rohkem koolitusi tellitakse tsentraalselt sisekaitseakadeemia 
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kaudu, mis annab kulude kokkuhoiu võrreldes sellega, kui iga vangla otsiks ise koolitusi. 
Kohtuekspertiisi instituudi koolituskulud kasvasid peamiselt seoses välisabiprojekti raames tellitud 
juhtimiskoolitusega. 
 
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulude kasvu summas ligi 736 000 eurot (6%) põhjustasid 
enim kulud kütte-ja soojusenergiale ligi 201 000 eurot (18%) üleüldisest hinnatõusust. Küttekulusid 
suurendas 2012. aastal ka patendiameti ületulek justiitsministeeriumi valitsemisalasse. 
 
Remondi, restaureerimise ja lammutamise kulu suurenes ligi 25 000 eurot (42%) seoses 
karistusregistri ületulekuga justiitsministeeriumi valitsemisalasse, mistõttu oli vajaliku tööjõu 
mahutamiseks teha ruumides ümberehitustöid, samuti Tallinna vangla amortiseerunud kinnistu aina 
suurenevatest parendustöödest ning Jõgeva kohtumaja arhiiviruumi laiendusest. 
 
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulu (v.a kinnisvarainvesteeringud) 
vähenes ligi 123 000 eurot (-100%) seoses sellega, et alates 2012. aastast ei kajastata kulusid 
kulukontol, vaid kulude vähendamisena. 
 
Teiste kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulude maht suurenes ligi 43 000 eurot (90%) 
peamiselt seoses patendiameti ületulekuga justiitsministeeriumi valitsemisalasse. 
 
Sõidukite majandamiskulu suurenes ligi 13 500 eurot (2%). Kütusekulu suurenes ligi 27 400 eurot 
(13%) peamiselt seoses üldise kütuse hinnatõusuga. Kulu suurendas ka Harku ja Murru vangla Murru 
osakonna sulgemisest tingitud kinnipeetavate etapeerimise vajadusega. 
 
Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud suurenesid ligi 9000  eurot (43%). Registrite ja 
infosüsteemide keskuse kulud suurenesid, sest osteti IT-alaseid konsultatsiooni-teenuseid – suures 
osas seotud e-notari projektiga ja e-notari klienditöökoha (T-notar) projekteerimisega ning 
liidestamised ADS-süsteemiga. Lisaks liituti Euroopa testamendiregistri assotsiatsiooni (ENRWA) 
süsteemiga ning tasuti ühekordne liitumistasu. 
 
Inventari majandamiskulu vähenes ligi 256 000 eurot (-40%), mille põhjuseks oli inventari ja selle 
tarvikute kulu vähenemine ligi 222 000 eurot (-42%) seoses suurte ühekordsete kuludega 2011. aastal 
(kaitsevarustuse soetus relvastatud üksusele, tubakavaba vangla projekti raames hangitud inventar 
(suitsukapid, elektrilised sigaretisüütajad jne), vahetati välja justiitsministeeriumi nõupidamiste saalide 
sisustus). 2012. aastal inventari soetamise kulusid sellises mahus ei tekkinud. 
 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulu vähenes ligi 43 000 eurot (-16%). Kõige enam vähenesid 
remondi ja hooldusteenused, sest 2012. aasta alguses anti Tartu vangla, Harku ja Murru vangla Harku 
kinnistu ning Tallinna vangla Maardu kinnistu üle RKASile ning sellega koos läks ka valveseadmete 
hoolduse kohustus ja kulud RKASile üle. Lisaks mõjutas kulusid Eesti kohtuekspertiisi instituudi DNA-
osakonna erakorraline väljaminek 2011. aastal seoses kahe sekvenaatori parandamisega. 
 
Meditsiinikulud ja hügieenikulud vähenesid ligi 221 000 eurot (-7%), mille põhjuseks oli 
kohtuekspertiisi instituudi kohtupsühhiaatriline, joobe-, narko- ja muude ekspertiiside kulu vähenemine. 
 
Õppevahendite ja koolituse kulud suurenesid ligi 14 000 eurot (135%), sest telliti rohkem õpikuid 
kinnipeetavatele ja suurendati kinnipeetavate kursuste mahtu. 
 
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu kasvas ligi 16 000 eurot (18%), sest 
vanglateenistuse reklaamimiseks hakati keskkooliõpilastele korraldama meditsiini- ja enesekaitse-
kursusi, suurendati kinnipeetavate riigikeele õppe mahtu, korraldati laste andmete kaitse konverents. 
Kulusid suurendas ka patendiameti ületulek justiitsministeeriumi valitsemisalasse. 
 
Tootmiskulud suurenesid ligi 53 000 eurot (12%) peamiselt seoses Tartu vangla kinnipeetavate 
kaupluse ja söökla käibemahtude suurenemisega ning Viru vanglas kondiitri- ja kulinaariatoodete 
tellimise mahu suurenemisega. 
 
Muu erivarustuse ja materjalide kulu suurenes ligi 121 000 eurot (21%) seoses DNA-analüüside mahu 
kasvuga ning analüüsimiseks vajalike kemikaalide hinnatõusuga. 
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Mitmesugused majanduskulud suurenesid ligi 147 000 eurot (61%). Transporditeenuste kulu kasvas 
ligi 29 000 eurot (54%) seoses Viru vangla töötajate transpordikulu kasvuga (2011. aastal telliti 
teenust ainult teisel poolaastal, 2012. aastal terve aasta, samuti suurenes vedude tihedus päevas). 
Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud vähenesid ligi 61 000 eurot (-48%) seoses kohtute määratud 
tasudega pankrotihalduritele, mida hakati kajastama teiste muude mitmesuguste majandamiskulude 
all ning 2011. aastal maksti välja kohtumääruse alusel ühekordsete kuludena töölt kõrvaldamise 
hüvitist (planeerimatu kulu). Kõige rohkem kasvasid teised muud mitmesugused majandamiskulud ligi 
179 000 eurot (292%) peamiselt seoses kohtute määratud tasude suurenemisega pankrotimenetlusel 
ja ekspertiiside määramisel (v.a psühhiaatrilised ekspertiisid), tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 
liikmele tasu maksmisega (alates 2012. aastast majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist üle 
tulnud valdkond).   
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Lisa 18. Muud kulud     
(tuhandetes eurodes) 
 

  2012 2011 

Finantskulud 10 788 10 035 

sealhulgas: 

intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt 7 146 6 297 

intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt 3 642 3 738 

Muud kulud kokku 10 239 10 870 

Maksu- lõivu- ja trahvikulud 6 162 5 727 

sealhulgas: 

käibemaks 6 145 5 708 

maamaks 7 6 

riigilõivud 7 8 

loodusressursside kasutamise ja saastetasud 3 5 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu-, lõivu- ja 
trahvinõuetest 

3 646 5 125 

sealhulgas: 

kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 2 346 3 917 

trahvinõuded 1 300 1 208 

Edasiantud lõivud 408 0 

Muud tegevuskulud 17 16 

sealhulgas: 

kahjutasud, viivised 16 15 

valuuta kursivahed 1 1 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest 6 2 

sealhulgas: 

nõuded müüdud toodete ja teenuste eest 4 -5 

muud nõuded 2 7 

 
Muudest tegevuskuludest suurima osa moodustavad finantskulud. Arvestatud on intressikulu 
diskonteeritud pikaajaliste pensionieraldiste kohustuselt summas ligi 7 146 000 eurot. Suurenemine 
13% on tingitud patendiameti lisandumisest justiitsministeeriumi valitsemisalasse. 
 
RKASile on tasutud Viru, Tartu ning Harku ja Murru vangla kapitalirendilepingust tulenevalt intresse 
summas ligi 3 068 000 eurot ning kohtuekspertiisi instituudi uue hoone eest ligi 575 000 eurot. 
Intressikulu on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 3%, sest 2012. aastal lõppes Harku ja Murru 
vangla Murru osakonna aadressiga Haapsalu mnt 11 kapitalirent. 
 
Maksu- lõivu- ja trahvikuludest moodustab suurima kulu käibemaks summas ligi 6 145 000 eurot. 
Riigilõive on tasutud ligi 7000  eurot: peamiselt kohtuasjade toimingute ja kohtulahenditega seotud 
riigilõivud, liiklusregistri toimingute riigilõivud, sageduslubade riigilõivud, eriarstiabi osutamise tegevus-
loa taotlusega seotud riigilõiv. Maamaksu kulu on ligi 7000  eurot, Harku ja Murru vangla on tasunud 
katlamaja saastetasusid ligi 3000  eurot. Nende kulude vähenemine on tingitud katlamaja üleminekust 
RKASile. 
 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu, lõivu- ja trahvinõuetest suurima osa moodustavad 
ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded summas ligi 2 346 
000 eurot. Summa on vähenenud seoses ebatõenäoliseks tunnistatud nõuete laekumisega. Ebatõe-
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näoliseks hinnatud trahvinõuete kulu on suurenenud nõuete aegumise, äriühingute registrist 
kustutamiste ja asenduskaristuste arvu suurenemise tõttu. 
 
Edasiantud lõivukuludena on kajastatud patendiameti kogutud Euroopa patentide lõivudest 50% 
edasikandmine Euroopa patendiametile. 
 
Muud tegevuskulud on ligi 17 000 eurot. Suurim kulu on kahjutasud, viivised, kinnipeetavate varalise 
ja mittevaralise kahju hüvitamised kokku summas ligi 16 000 eurot. 
 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest on suurenenud võrreldes 2011. aastaga kolm korda 
ning moodustas ligi 6000 eurot. Kajastatud on kohtutäituri ettemaksete ebatõenäoliseks kandmine, 
samuti registrite ja infosüsteemide keskuse allahinnatud müüdud teenused. 
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Lisa 19. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 
(tuhandetes eurodes) 

 

  2012 2011 Lisa 

Materiaalse põhivara amortisatsioon  6 796 9 103 9 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon  1 704 1 642 10 

Kokku 8 500 10 745   
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Lisa 20. Siirded 
(tuhandetes eurodes) 
 

  2012 2011 

Rahalised siirded 

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 109 497 103 781 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -28 957 -26 965 

Rahalised netosiirded kokku 80 540 76 816 

Mitterahalised siirded teiste raamatupidamiskohustuslastega 

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 3 977 2 095 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -2 433 -4 759 

Mitterahalised siirded kokku 1 544 -2 664 

Siirded tulemi elimineerimiseks 16 924 24 688 

Siirded 99 010 98 840 

 
Saadud suurimad siirded – teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt: 
 

 sotsiaalkindlustusametilt 2012. aastal saadud prokuröride eripension summas ligi 372 000 
eurot ja kohtunike eripension summas ligi 1 402 000 eurot (vt lisa 11); 

 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast saadud varad ja kohustused 
summas ligi 918 000 seoses patendiameti ületulekuga justiitsministeeriumi valitsemisalasse; 

 rahandusministeeriumile antud pensionieraldise kohustus lahkunud töötajate kohta, kes ei 
jätkanud staaži kogumist lahkumise aastal teises riigiasutuses, summas ligi 477 000 eurot; 

 sotsiaalkindlustusametile antud kohustus pensionile jäänud töötajate pensionieraldiste osas 
summas ligi 309 000 eurot; 

 riigi infosüsteemi ametilt saadud toetused projekti „Kinnistusraamatu ja äriregistri liidestused 
aadressiandmete süsteemiga“ raames summas ligi 207 000 eurot; 

 sotsiaalministeeriumilt vanglatele üle antud CO2-projekti raames soetatud elektriautod 
summas ligi 175 000 eurot; 

 rahandusministeeriumilt saadud ligi 79 000 eurot kohtuasjade toimingute riigilõivu 
tagastamiseks; 

 riigikantseleilt saadud ligi 23 000 eurot ametniku palgakulude katteks välismissioonil viibimise 
ajal. 

 
Üle antud suurimad siirded - teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele: 
 

 sotsiaalkindlustusametile üle kantud kohtunike ja prokuröride eripensionid summas ligi 1 481 
000 eurot; 

 RKASile mitterahalisena sissemaksena üle antud kinnistu aadressil Toompuiestee 7 (Tallinn) 
maksumusega 800 000 eurot; 

 sisekaitseakadeemiale 2012. aasta riigieelarve seaduses ettenähtud eraldis summas ligi 73 
000 eurot justiitskolledžis õppivatele üliõpilastele motiveeriva õppetoetuse maksmiseks ning 
vangistuskorralduse õppetooli juhatajale tasustamiseks; 

 RKASile mitterahalisena sissemaksena üle antud Harku ja Murru vangla maa Harkus 
aadressil Pikk tn 19 ja Pikk tn 19a summas 39 000 eurot; 

 kohtuekspertiisi instituudi poolt siseministeeriumi valitsemisalasse üle antud Eesti-Šveitsi 
projekti raames soetatud seadmed summas ligi 29 000 eurot; 

 RKASile mitterahalisena sissemaksena üle antud Tallinna vangla maa Maardus aadressil 
Vana-Narva mnt 17 summas 8000 eurot. 
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Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
(tuhandetes eurodes) 
 

Justiitsministeeriumi valitsemisala Tulud Kulud 
Finantseerimis-

tehingud 

Esialgne eelarve 33 827 -113 159 -2 580 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -5 264 0 

Muudatused lisaeelarve alusel 0 96 0 

Eelarves kavandatud toetused -4 866 4 867 0 

Tegelikult laekunud toetused 1 563 -1 564 0 

Saadud sildfinantseerimine 0 -190 0 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -3 875 3 875 0 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 4 129 -4 130 0 

Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud 0 2 522 0 

Tegelikud arvestuslikud kulud 0 -1 867 0 

Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist  0 -28 0 

Kokku lõplik eelarve 30 778 -114 842 -2 580 

 
Lõpliku eelarve kujunemist mõjutasid kõige enam: 
 

 eelmisest aastast üle tulnud vahendid (ligi 5 264 000 eurot); 

 plaanitust suurem laekunud omatulu (ligi 4 129 000 eurot ehk 254 000 eurot plaanitust 
suurem); 

 väiksem laekunud toetuse summa (ligi 1 563 000 eurot ja 190 000 eurot saadud sild-
finantseerimine, mis on plaanitust 3 113 000 euro võrra väiksem); 

 muudatused lisaeelarve alusel (eelarve vähenemine ligi 96 000 eurot); 

 saadud lisaks vahendeid reservfondidest ligi 28 000 eurot; 

 plaanitust väiksemad arvestuslikud kulud (ligi 1 867 000 eurot ehk 655 000 euro võrra 
väiksem). 

 
Asutuste / asutuste gruppide järgi suuremad muutused võrreldes eelarveliste tulude prognoosiga olid 
järgmised. 
 

 registrite ja infosüsteemide keskuse 2012. aasta eelarve tulude maht suurenes seoses 
plaanitust enam laekunud tuluga majandustegevusest (ligi 124 000 eurot), mis on tingitud 
peamiselt äriregistri ja kinnistusraamatu päringute prognoositust suuremast mahust. 

 

 justiitsministeeriumi toetuste laekumine kujunes plaanitust ligi 1 166 000 eurot väiksemaks, 
mis on tingitud välisabiprojekti „Nakkushaiguste ennetussüsteemi tugevdamine vanglates“ 
rahastamise muutusega (projekti toetus laekub ja väljamakseid tehakse sotsiaalministeeriumi 
eelarvest). Edasi lükkusid projektid „Riskilaste ja noore varajase märkamise programm“ ning 
„Laste ja noorte taasühiskonnastamine“. 

 

 Eesti kohtuekspertiisi instituudi majandustegevusest laekunud tulu osutus prognoositust ligi 
186 000 euro võrra suuremaks peamiselt politsei tellitud suuremast narko- ja joobe-
tuvastusekspertiiside mahust. 

 

 Kinnipidamiskohtade majandustegevusest laekunud tulu osutus ligi 91 000 euro võrra 
suuremaks, mille tingis suurem töötajate söökla ja kinnipeetavate kaupluse käive. 

 

 Esimese ja teise astme kohtute tulude maht vähenes võrreldes eelarvega ligi 1 394 000 eurot, 
mis tuleb riigilõivude prognoositust väiksemast laekumisest. Peamine põhjus oli 1.07.2012 
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jõustunud riigilõivuseaduse muudatused, millega alandati kohtuasjade toimingute riigilõivu, 
kuid mis ei toonud kaasa oodatud kohtuasjade kasvu. 

 
Kulude eelarvet suurendasid kõige enam 2011. aastast üle tulnud vahendid (ligi 5 264 000 eurot). Ligi 
1 026 000 euro ulatuses kanti üle toetusi, millest jätkati pooleliolevate välisabiprojektide rahastamist: 
 

 Eesti kohtuekspertiisi instituudi ja siseministeeriumi valitsemisala asutuse investeeringud 
ekspertiisiseadmetesse; 

 sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemi (AFIS) arendamine,  

 kinnipeetavate registri arendamine; 

 karistusregistri arendamine (ECRIS); 

 parema õigusloome arendamine; 

 välisabiprojektide kaasfinantseeringute ülekandmine summas ligi 614 000 eurot. 
 
Lisaks kanti 2012. aastasse üle 2011. aastal kasutamata jäänud majandustegevusest laekunud tulu 
ligi 790 000 eurot ning riigieelarvelisi vahendeid seoses hangete ja lepingute eest väljamaksete 
tegemise edasilükkumisega 2012. aastasse. 
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Lisa 22. Sündmused pärast bilansipäeva 
 

Alates 1.01.2013 asub justiitsministeeriumi vanglate osakond Jõhvis (osakonnas 30 teenistuskohta, 
lisaks vanglate valdkonna asekantsler ja tema abi). Sellega seoses eraldati justiitsministeeriumile 
2013. aastaks 380 000 eurot lisavahendeid. Lisavahendid eraldati nii ühekordsete (sh kolimiskulud, 
värbamiskulud) kui ka püsikulude (sh palgatõus, et kompenseerida teenistujatele lisakulud, mida toob 
kaasa elukohavahetus, ning tagamaks motivatsioon teenistuskohal jätkamiseks ja bürooruumide rent) 
katteks. 
 
2013. aastal tegeleb justiitsministeerium Küti 17 (Lennusadam) vesilennuki angaaride aluse maa 
kultuuriministeeriumile andmisega ja keskkonnaministeeriumilt maatükkide saamisega, et moodustada 
detailplaneeringu alusel lõplikud kinnistud. 
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD 
 
Justiitsministeeriumi 2012. 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/  

      
      
Hanno Pevkur 
minister 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/  

      
      
Margus Sarapuu 
kantsler 
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