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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 
kuritegevusega 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. 

Andmekaitse inspektsioon  

Andmekaitse inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku 
õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. 
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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  

Korruptsioonivastane strateegia 2013-2020 koos rakendusplaaniga 

2013. aastal kiitis Vabariigi Valitsus heaks korruptsioonivastase strateegia, mille eesmärkideks on 
suurendada teadlikkust korruptsioonist, parandada otsuste ja tegevuste läbipaistvust, arendada 
uurimisasutuste uurimisvõimekust ja hoida ära julgeolekut ohustavat korruptsiooni. 

Strateegia koostamist koordineeris justiitsministeerium ning protsessis osales 119 erinevat osapoolt 
erinevatest valdkondadest nagu: (1) õigusloome ja poliitiline otsustusprotsess; (2) omavalitsused; (3) 
riigiasutused; (4) riigihanked; (5) toetuse andmine; (6) õiguskaitse- ja riigikaitseasutused ja kohtud; (7) 
tervishoid. Strateegiaga suurendatakse detsentraliseeritud lähenemist korruptsiooni ennetamises (iga 
ministeerium vastutab korruptsioonipoliitika elluviimise eest oma valdkonnas). 

Tõhusam õigusemõistmine Harju Maakohtus 

2013. aastal viidi Harju maakohtus läbi pilootprojekt, mille eesmärgiks oli tõhustada õigusemõistmist 
Harju maakohtus kõikides menetlusliikides, sh personalialaste ja struktuursete muudatuste, 
kvalifikatsiooni tõstmise ning töökorralduslike muudatuste abil. Selleks sõlmiti Harju maakohtuga 
koostöölepe ning viidi tähtaegselt ellu kõik struktuurimuudatused ja muud personalivaldkonda 
puudutavad tegevused. Värvati kohtujuristid, koondati konsultandid ja kohtunikuabid.  

Kohtu jõudlus on seeläbi kasvanud ning kuigi kohtusse tuleb sisse senisest rohkem kohtuasju, on 
vähenenud ka kohtuasjade jääk, st kohus lahendab rohkem asju, kui kohtusse saabub.  

Arvestusliku keskmise menetlusaja pidev vähenemine kõikides menetlusliikides näitab, et lahendi 
saavad ka kohtus pikemat aega menetluses olnud kohtuasjad. Vähenenud on üle kolme aasta kohtu 
menetluses olnud vanade asjade jääk. Eriti positiivne tendents on menetluskulude kindlaksmääramise 
menetlustes, kus arvestuslik keskmine menetlusaeg on lühenenud 53,4%. Muudatuste tulemusena 
töötab kohtus motiveeritud abipersonal, iga ametniku tööülesanded on selged, toimuvad sisekoolitused. 
Õigusemõistmine on muutunud oluliselt tõhusamaks: kohtumenetlus on tuntavalt kiirenenud igas 
menetlusliigis hoolimata koormuse kasvust, vanade kohtuasjade jääk on vähenenud ning tõhustunud 
on menetlusdokumentide kätte toimetamine. 

Õigusaktide inglise keelde tõlkimine ja tõlgete avaldamine 

2013. aastal jätkus õigusaktide tõlkimine inglise keelde. Projekti eesmärk on tutvustada Eesti õiguskorda 
Euroopa Liidu partneritele ja maailmas laiemalt ning teha välisinvestoritele Eesti õiguskord 
arusaadavaks. Samuti on eesmärgiks tagada kõrge kvaliteet nii seaduste inglise keelde kui ka 
välislepingute eesti keelde tõlkimisel. 
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2013. aasta sügisel valmistati koostöös välisministeeriumiga ette välislepingute eesti keelde tõlkimise 
korraldus ning arendati välja ja võeti kasutusele Riigi Teataja tõlgete avaldamise moodul ja ingliskeelne 
veebileht. Viimane lõi eeldused tõlgete avaldamise protsessi lihtsustamiseks, vananenud tõlgete 
avaldamise korralduse muutmiseks ning legaltext veebilehe kasutuselt mahavõtmiseks, samuti Eesti 
seaduste ja nende avaldamise korralduse laialdaseks tutvustamiseks maailmas. 

2013. aasta lõpuks oli tõlgitud enamik Eesti seadusi ja 2014. aasta lõpuks on Riigi Teatajast leitavad 
pea kõik seaduste tõlked. Inglise keelde ei tõlgita välislepingute ratifitseerimise seadusi. 

Riigi Teataja ingliskeelse lehe laiaulatuslikuks kasutamiseks alustati selle ulatusliku tutvustamisega 
sihtrühmadele (ametnikud, ettevõtjad, vabakonnad) ja ka rahvusvaheliselt. 

Äriregistri uus menetlustarkvara 

2013. aastal võeti kasutusele uus äriregistri infosüsteem, mis registri õiguskindluse tagamiseks on viidud 
vastavusse kõrgendatud ISKE turvanõuetega, on töökindel, kasutajasõbralik, võimaldab 
registriosakonna tööpiirkonna ülest tööjaotust ja paberivaba asjaajamist, automatiseeritud ja 
optimeeritud tööprotsesse ning on liidestatud kõikide sidussüsteemide ja vajalike x-tee teenustega. 

Tänu uuele tarkvarale on registrimenetlus muutunud kiiremaks ja äriregister ühtlasi 
kasutajasõbralikumaks. Registrikaart (sh inglise keeles) on paremini loetav ja arusaadavama 
ülesehitusega. Selgemad nõuded, täiendatud taksonoomia elemendid ja automaatkontrollid 
aruandluskeskkonnas aitavad ettevõtjat majandusaasta aruannete esitamisel.  

Laias plaanis on uus tarkvara muutnud äriregistri turvalisemaks ja registripidamise tõhusamaks. 
Ühtlustunud on registriosakondade praktika ja märgatavalt kiirenenud kontroll majandusaasta 
aruannete üle, mis omakorda parandab kontrollitud aruannete kättesaadavust. Tõhusam registri 
järelevalve puhastab registri mittetegutsevatest isikutest. Info kättesaadavuse parandamine tõhustab 
notarite tööd tehingute ettevalmistamisel ja kohtutäiturite tööd täitemenetluse läbiviimisel.  

Uue dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtt 

Kõigis justiitsministeeriumi valitsemisala asutustes võeti kasutusele ühtne dokumendihaldussüsteem 
Delta. Projekti eesmärk oli viia justiitsministeeriumi valitsemisala asutuste dokumendihaldussüsteemid 
ühtsele ühtlustatud tasemele, optimeerida dokumentide haldamise ja menetlemise tööprotsessid, 
tagada andmete terviklikkus ning turvalisus. 

Dokumendihaldussüsteemil Deltal on võimalikult madalad halduskulud, kuna tegemist on vabavaralise 
tootega. 

Dokumendihaldussüsteem on kasutusel ka siseministeeriumi valitsemisalas, mis võimaldab 
arenduskulusid veelgi vähendada.  

Justiitsministeeriumi valitsemisalas on Delta kasutajaid kokku ligikaudu 3300. Uuele süsteemile läksid 
peale ministeeriumi üle muuhulgas registrite ja infosüsteemide keskus, andmekaitse inspektsioon, Eesti 
kohtuekspertiisi instituut, riigiprokuratuur, ringkonnaprokuratuurid, vanglad, maa- ja ringkonnakohtud. 
Projektiga liitusid ka õiguskantsleri kantselei ja riigikohus. 

Justiitsministeeriumi valitsemisala muudatused  

2013. aastal justiitsministeeriumi valitsemisalas olulisi muudatusi ei toimunud. 

 

Justiitsvaldkonna peamised arendused ja eesmärgid lähiaastatel  

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

Kiirema kohtumenetluse plaan sisaldab mitme kitsaskoha lahendamist, sealhulgas menetluste 
kiirendamist (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, kvaliteetsed 
ekspertiisid, mõjusad alternatiivkaristused ja vanglasüsteemi arendamine (uus Tallinna vangla)).  

Kavandatavatest investeeringutest lähiaastatel annavad ülevaate raamatupidamise aastaaruande lisad 
9 ja 10.  

 

Hinnang 2013. aasta tegevuskava elluviimisele ja selgitused kasutatud metoodika 
kohta  

Tegevuskava täitmist saab hinnata heaks. Mõnede oluliste, mahukate ning laia sihtgrupi kaasamist 
nõudvate eelnõude valmimine on võtnud planeeritust rohkem aega. Osad tegevused on jäänud 
tegemata prioriteetide muutumise tõttu. 
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I RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE MAJANDUSNÄITAJAD 

 (tuhandetes eurodes) 

 2013 2012 Muutus  Muutus (%) 

Käibevara      

Varad aasta lõpus 117 080 112 208 4 872 4% 

Kohustused aasta lõpus 227 061 217 101 9 960 5% 

Riigieelarvesse kuuluv netovara aasta 
lõpus -109 981 -104 893 -5 088 5% 

Tulemiaruande näitajad     

Tegevustulud 34 925 34 663 262 1% 

Tegevuskulud -119 819 -122 891 3 072 -2% 

Tegevustulem -84 894 -88 228 3 334 -4% 

Finantstulud- ja kulud -11 742 -10 782 -960 9% 

Muud näitajad       

Koosseisuliste töötajate keskmine arv 
(inimest taandatuna täistööajale) 3 283 3 283 0 0% 

Konsolideeritud asutuste arv 3 3 0 0% 

Põhivarainvesteeringud  4 264 3 522 742 21% 

Eelarve ja selle täitmise näitajad     

Eelarve tulude maht 30 378 30 778 -400 -1% 

Eelarve tulude täitmine 30 308 29 409 899 3% 

Eelarve kulude maht 126 369 114 842 11 527 10% 

Eelarve kulude täitmine 117 684 107 846 9 838 9% 

Finantseerimistehingute maht -1 443 -2 580 1 137 -44% 

Finantseerimistehingute täitmine 3 368 -1 956 5 324 -272% 

 

2013. aastal on varad suurenenud võrreldes eelmise aastaga 4%. Suurim mõju varade mahu 
muutumisele tuleneb toetuste ja tagatiste pangakontode jäägi suurenemisest (vt lisa 3). 

Kohustused on suurenenud võrreldes eelmise aastaga 5% peamiselt kohtute tagatisteks saadud 
vahendite tõttu (vt lisa 6). 

Tegevustulud on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 1%, mis on tingitud kaupade ja teenuste 
müügist ja muude tulude suurenemisest (vt lisa 15). 

Tegevuskulude vähenemine on tingitud peamiselt materiaalse põhivara amortisatsiooni kulude 
vähenemisest (vt lisa 19). 

Finantskulud on suurenenud pensionieraldiste pikaajaliste kohustuste tõttu. 

Eelarve tulude maht on võrreldes 2012. aastaga vähenenud 400 tuhat eurot (1%). Tulude täitmine jäi 
prognoositud eelarve mahust 69 tuhande euro (0,2%) võrra väiksemaks, mille peamiseks põhjuseks on 
kohtuasjade toimingute riigilõivu prognoositud väiksem laekumine ning ametlikus väljaandes "Ametlikud 
Teadaanded" teadaannete avaldamise riigilõivu ligi neljakordne laekumise vähenemine võrreldes 
prognoosiga. 

Eelarve kulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 11 527 tuhat eurot (10%). Kulude täitmine 
jäi eelarve mahust väiksemaks 8 685 tuhande euro võrra (7%), mille põhjuseks on mitmete välisabi 
projektide ning hangete edasilükkumine 2014. aastasse ning 2013. aastal võetud kohustuste eest 
tasumine 2014. aastal. 
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II ÜLEVAADE TEGEVUSKAVA TÄITMISE ARUANDEST  

Käesolevas kokkuvõttes on kajastatud ülevaade justiitsministeeriumi valitsemisala strateegiliste 
eesmärkide täitmisest 2013. aastal. Esile on toodud olulisemad tegevused justiitsministeeriumi 
arengukavas 2012–2015 määratletud tegevusvaldkondade kaupa:  

 kriminaalpoliitika;  

 õigusemõistmine ja õiguskaitse; 

 õiguspoliitika.  

 

KRIMINAALPOLIITIKA 

Strateegilised eesmärgid: 

1. Eesmärk: kuritegevuse vähenemine 

1.1 Indikaatorid, mille sihttasemed täideti: 

1.1.1 Registreeritud kuritegude arv jätkas langustrendi. 2013. aastal registreeriti 39 631 kuritegu 
(eesmärk oli alla 42 000). Tapmise tagajärjel hukkunute arv oli 42 (eesmärk oli vähem kui 75). Viimase 
12 kuu jooksul mõne kuriteo ohvriks langenud elanike osakaal oli 10%. End turvaliselt tundvate elanike 
osakaal oli küsitlusuuringu andmete kohaselt 71%. 13% elanikest peab kuritegevust probleemiks oma 
elukohas (sihttase oli alla 16%). 

1.1.2 Alaealiste kohtueelse menetluse keskmine pikkus oli 1,9 kuud, mis on langustrendis. 

1.1.3 Korruptsioonitajumise ehk Transparency indeks oli 2013. aastal 68 punkti, mis on neli punkti 
kõrgem kui aasta varem. Üldarvestuses tõusis Eesti 177 riigi seas 28. kohale (2012. aastal 32. koht). 

1.1.4 DNA ekspertiiside järjekorras ei ole eelmiste aastate tegemata ekspertiise, jooksva aasta 
ekspertiise on 294 (sihttase 300).  

1.1.5 Vahistatute arv vanglates ja arestimajades jätkab langustrendi ja oli 2013. aastal 684 (sihttase 
690). 

 

1.2 Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata: 

1.2.1 Alaealise kannatanuga kriminaalasja menetlemise mediaan kohtueelses menetluses oli 4,2 kuud 
(sihttase 3 kuud). Olemasolevate ressurssidega ei ole menetlusaja lühendamine olulisel määral 
võimalik. 

1.2.2 Kuriteoennetuse riikliku toetuse määr jäi märkimisväärselt madalamaks planeeritust - põhjuseks 
eelarvevahendite nappus.  

1.2.3 Elektrooniline huvide deklaratsioonide register (HDR) valmib hilinemisega kevadel 2014. 

1.2.4 2013. aastal suunati narkoravile eesmärgiks seatud 25 isiku asemel ainult üks isik. Võimalike 
ravialuste ringi kitsendas õigus saata vangistuse asemel ravile varem vangistusega karistamata isikuid. 
19.02.2014 välja kuulutatud seadusega (468 SE) jäeti karistusseadustikust see piirang välja. 2013. 
aastal osutati sihtgrupile teenuseid ainult Ida-Virumaal, tänaseks on teenusepakkujate ring oluliselt 
laienenud. 

1.2.5 Ravile suunati 2 seksuaalkurjategijat, sihiks oli 3.  

 

1.3 Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele:  

1.3.1 Korruptsioonivastane seadus jõustus 1.04.2013. Uus korruptsioonile valdkonnapõhiselt lähenev 
korruptsioonivastane strateegia kiideti heaks 3.10.2013 (veebis: http://www.korruptsioon.ee/strateegia).  

1.3.2 2013. aastal korraldasid riigikohus, justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, siseministeerium, 
politsei- ja piirivalveamet, riigiprokuratuur, Eesti advokatuur ja MTÜ Living For Tomorrow 
inimkaubanduse teemalisi ühiskoolitusi 

http://www.korruptsioon.ee/strateegia
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1.3.3 Kriminaalmenetluse kulude väljaselgitamine kohtumenetluses. 2013. aastal hinnati 
kohtumenetluse kulusid kahes piirkonnas, analüüsiga jätkatakse 2014. aastal.  

 

1.4. Täitmata jäänud eesmärgid: 

1.4.1 Kohtueelse kriminaalmenetluse kiirendamise eesmärgi täitmisel on probleemiks täitmata 
prokuröride kohad. 

1.4.2. Väärteomenetluse lihtsustamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks loodud seadustiku eelnõu on 
Riigikogu menetluses 

1.4.3 Vahi all pidamise kui tõkendi sh tähtaegade analüüs on läbi viidud, täiendavalt on analüüsitud 
isikute põhiõiguste tagamist kriminaalmenetluses. Eelnõu on plaanis saata kooskõlastusele 2014. aasta 
kevadel. 

 

2. Eesmärk: Korduvkuritegevuse vähenemine 

2.1 Indikaatorid, mille sihttasemed täideti: 

2.1.1. Uue kuriteo toimepanijate arv ning osakaal karistuse saanutest ei kasvanud eelmisel aastal 
võrreldes varasemaga. Vanglast vabanenutest pani uue kuriteo aasta jooksul toime 40% (sihttase 42%).  

2.1.2 Kriminaalhoolduse positiivselt lõpetanud isikute osakaal oli 2013. aastal 75% (sihttase 78%). 

2.1.3 Tööga hõivatud kinnipeetavate arv on suurenenud. AS-is Eesti Vanglatööstus töötas 317 vangi 
(2012. aastal 350) ja teistes ettevõtetes 450 vangi (2012. aastal 371). 

 

2.2 Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata: 

2.2.1 Erialase kvalifikatsiooniga töötajate osakaal vanglates on 61% (sihttase oli 66%). Ametnike 
taseme tõstmiseks on kehtestatud nõuded, mille mittetäitmine toob kaasa isikute ametist vabastamise. 
2013. aastal jõustus C1 taseme keelenõue ja kehtestati vanglaametnikele kõrgemad nõuded tervislikule 
seisundile. Ebapiisava kehalise võimekusega ametnike ümbersuunamise võimalused vanglateenistuse 
sees on loodud, kuid kõik ametnikud ei soovi ümbersuunamist. 

 

2.3 Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele: 

2.3.1 Korduvkuriteoriski vähendamisele ning kriminaalhooldusaluste ja kinnipeetavate 
taasühiskonnastamiseks suunatud sekkumisprogrammide arendamiseks töötati välja tegevusplaan 
aastateks 2014-2016. 

2.3.2 Kõigile motiveeritud kinnipeetavatele on tagatud riigikeele õppimise võimalus. 

2.3.3. Vangide tööhõive suurendamiseks toimusid Tartu vanglasse tööstushoone rajamist 
ettevalmistavad tegevused, finantseerimislahenduseni ei ole veel jõutud. Kõik sihtgrupi vangid on aasta 
jooksul töötanud vangla majandustöödel (koristamine, köögitöö, toidujagamine, prügi järelsortimine). 
2013. aastal osales 1253 vangi (2012. aastal 1135).  

2.3.4 Tartu vangla avatud osakonna projekt on valminud ja ehitushange detsembris 2013 välja 
kuulutatud. Planeeritav valmimise aeg on märts 2015. 

2.3.5 Vanglaametnike sotsiaalsete tagatiste arendamiseks teeb vanglateenistus sissemakseid III 
pensionisambasse.  

 

2.4 Kavandatud tegevuste vahetud tulemused, mis jäid täitmata: 

2.4.1 Vanglate nüüdisajastamiseks alustati 2013. aastal Tallinna vangla uute hoonete 
projekteerimisega. Ehitushanke alustamine on RES 2014-2017 dokumentide alusel kavandatud 2016. 
aastasse, hoonestuse valmimine 2018. aastasse. 2013. aastal muutus senini Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktika vangile ettenähtud kambripinna osas. Varem loeti piisavaks 2,5 m2 isiku kohta, nüüd 
sõltuvalt kinnipidamise tingimustest loetakse inimväärseks 3-4 m2 pinda. Arvestades Tallinna vangla 
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mahutavust ja seisukorda on 2013. aastal esitatud vangide poolt kahjuhüvitusnõudeid ning seoses 
kohtupraktika muutumisega võib eeldada nende rahuldamist ja jätkuvat esitamist (alternatiivkulud). 

 

3. Eesmärk: Kinnipeetavate arvu vähendamine 

3.1 Indikaatorid, mille sihttasemed täideti: 

3.1.1 Kinnipeetavate arv on vähenenud. Aasta lõpu seisuga oli neid 3123 (sihttase oli 3200). Alaealiste 
vangide arv oli 2013. aasta lõpus 33 (sihttase oli 44). 

 

ÕIGUSEMÕISTMINE JA ÕIGUSKAITSE 

Strateegilised eesmärgid: 

4. Eesmärk: Korrakohane õigusemõistmine mõistliku aja jooksul 

4.1 Indikaatorid, mille sihttasemed täideti: 

4.1.1 Keskmised menetlusajad maksekäsu kiirmenetluses olid 90 päeva, mis oli olulisel määral alla 
sihttaseme (120 päeva).  

4.1.2 Keskmised menetlusajad lihtmenetluse kriminaalasjades olid järgmised: lühimenetluses 51 päeva 
(sihttase 105), kokkuleppemenetluses 40 päeva (sihttase 40) ja käskmenetluses 20 päeva (sihttase 20).  

4.1.3 Keskmine arvestuslik menetlusaeg väärteomenetluse asjades 62 päeva (sihttase 75). 

 

4.2 Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata: 

4.2.1 2013. aasta lõpuks oli kohtutes keskmine arvestuslik menetlusaeg tsiviilasjades 168 päeva 
(sihttase 160), kriminaalasjade üldmenetluses kriminaalasjades 330 päeva (sihttase 300), 
haldusasjades 157 päeva (sihttase 120).  

4.2.2 Kohtute siseauditeerimise kvaliteedihindamise indikaator on määratlemata.  

 

4.3. Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele:  

4.3.1 Kohtusüsteemile eraldatud lisaraha toel viidi Harju maakohtus läbi tõhusama õigusmõistmise 
projekt, mille raames loodi kohtujuristi ametikohad ning viidi läbi personalialaseid, töökorralduslikke ja 
struktuurseid muudatusi. Harju maakohtul õnnestus saavutada kõik indikaatori sihttasemed st keskmine 
menetlusaeg tsiviilkohtumenetluses 160 päeva, kriminaalmenetluse üldmenetluse asjades 178 päeva 
ja väärteo menetlusasjades 48 päeva. Kuivõrd Harju maakohus suurima kohtuna lahendab umbes poole 
Eesti kohtuasjadest, siis on sellel projektil suur mõju menetlusaegade üldisele lühenemisele. 

4.3.2. 2013. aastal nimetati ametisse 79 kohtujuristi. 

4.3.3. Kinnitati uus kohtute informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava. Arendatud on 
kohtutega seotud infosüsteeme. Alates 1.01.2013 on kohtuistungite helisalvestised avaliku e-toimiku 
kaudu kättesaadavad. Avalik e-toimik muudeti kasutusmugavuse auditi põhjal kasutajasõbralikumaks. 

4.3.4 Kvaliteetse riigikeelse õigusabi kättesaadavuse parandamiseks jätkati stipendiumite maksmist 
noortele, kes soovivad tulevikus Ida-Viru piirkonnas reguleeritud õiguskutsel tööle asuda.  

 

4.4 Täitmata jäänud eesmärgid: 

4.4.1 Kohtujuristi pädevuse sätestamine seadusesse on edasi lükatud, kuna riigikohtu lahendist 
tulenevalt ei või kohtujurist tegeleda õigusemõistmisega. 

4.4.2 Kohtunikukandidaate nimetati ametisse 2, kuigi eesmärgiks oli 5.  

 

5. Eesmärk: Hästi toimiv õiguskaitsesüsteem 

5.1 Indikaatorid, mille sihttasemed täideti: 
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5.1.1 Õigusabi kättesaadavuse suurendamiseks antav riigi õigusabi eraldis oli 3 835 000 eurot. 

Registriandmed on tasulised.  

 

5.2 Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele: 

5.2.1 1.01.2014 jõustus uus vandetõlgi seadus.  

Täite- ja pankrotimenetlustes toimuvad varamüügid peamiselt internetioksjoni keskkonnas.  

Registrite strukturaalsete muudatuste läbiviimiseks hetkel riigikogu menetluses oleva eelnõu kohaselt 
on planeeritud alates 1.01.2015 koondada kõik kohtulikud registrid ühe maakohtu struktuuri. Alates 
28.10.2013 saavad notarid ise teha pärimisregistrisse kandeid.  

5.2.2 Aruandluskorralduse lihtsustamiseks on loodud uus taksonoomia. Uued juhendid lihtsustavad 
arvestuspõhimõtteid ja vähendavad nõudeid avalikustatavale informatsioonile. 

 

5.3 Täitmata jäänud eesmärgid: 

5.3.1 Loodi õiguslik alus pärimisregistri üleandmiseks notarite kojale, kuid pärimisregistri üleandmine 
toimub 1.01.2015.  

5.3.2 Elektrooniline avalik-õiguslike nõuete jagamine motivatsiooniga jagamissüsteemi alusel lükati 
tulenevalt arendustegevuse korduvatest probleemidest siseministeeriumis edasi.  

 

ÕIGUSPOLIITIKA 

Strateegilised eesmärgid: 

6. Eesmärk: eraelu kaitse, sõna- ja teabevabadus  

6.1 Indikaatorid, mille sihttasemed täideti: 

6.1.1 Staatus Maailma Vabaduse edetabelis on vaba. 

6.1.2 Staatus Maailma Pressivabaduse edetabelis on vaba. 

 

6.2 Indikaatorid, mille sihttaseme täitmise kohta ei ole infot: 

6.2.1 Teadmata on nende uute seaduseelnõude osakaal, mille koostamisel on lähtuvalt hea õigusloome 
ja normitehnika eeskirjast mõjusid hinnatud ja läbi viidud avalik konsultatsioon.  

 

6.3 Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele: 

6.3.1 Hea õigusloome saavutamiseks teostab justiitsministeerium jooksvalt ministeeriumide eelnõude 
mõjude osa kontrolli ning on vajadusel teinud ettepanekuid parandamiseks.  

6.3.2 Märtsis 2013 avalikustati uuring maksejõuetusõiguse oluliste statistiliste näitajate kohta, millesse 
oli kaasatud ka sihtgrupi (pankrotihaldurid, kohtunikud, advokaadid ja muud õigusteadlased) arvamused 
kehtiva maksejõuetusõiguse probleemide ja võimalike lahenduste kohta.  

6.3.3 2013. aastal valmis valimisea muutmise analüüs ja jätkub koostöö Tartu Ülikooli riigiõiguse 
instituudiga. 

6.3.4 Osana põhiseadusliku korra kaitse ja taustakontrolli regulatsioonist on välja töötatud julgeoleku- 
ja taustakontrolli seaduse eelnõu, mille kooskõlastamisele esitamine toimub I kvartalis 2014.  

 

6.4 Täitmata jäänud eesmärgid: 

6.4.1 Tsiviilkohtumenetluse kõikehõlmavat jätkuanalüüsi 2013. aastal ei tehtud, sest 2013. aasta 
alguses jõustus rida tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatusi, mille mõju ei olnud samal aastal 
võimalik veel uurida. 
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7. Eesmärk: usaldusväärne riik 

7.1 Indikaatorid, mille sihttaseme täitmise kohta ei ole andmeid: 

7.1.1 Avaliku teenistuse usaldusväärsuse uuringut 2013. aastal läbi ei viidud. 

 

7.2 Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele: 

7.2.1 Justiitsministeerium toetas avaliku teenistuse seaduse rakendamiseks vajalike tegevustega sh 
rakendusaktide väljatöötamise, selgitustaotlustele vastamise ja koolitustel esinemisega.  

7.2.2 Valmis lobireeglite analüüs, mille pinnalt eelnõu koostamist praegu vajalikuks ei peeta.  

7.2.3 Kohaliku omavalitsuse üksuste määrused avaldatakse alates 1.01.2013 Riigi Teatajas.  

7.2.4 Riigi Teatajas on kasutusele võetud täiendavad turvameetmed: digitempel ja ajatempel, 
turvakoolitused ja eksam, eriotstarbeline varundamine ja täiendav varukeskkond.  

 

7.3 Täitmata jäänud eesmärgid: 

7.3.1 Halduskorralduse regulatsiooni kontseptsioon on välja töötamata. 

7.3.2 Haldusmenetluse seaduse järelanalüüsi ei saanud teha, sest selleks planeeritud välist eksperti ei 
olnud võimalik ressursi puudumise tõttu palgata. 

 

8. Eesmärk: konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond  

8.1 Indikaatorid, mille sihttasemed jäid täitmata: 

8.1.1 Eesti on Maailmapanga Doing Business edetabelis 2013. aastal 22. kohal, eesmärgiks oli 15. koht.  

8.1.2 Maailma Majandusvabaduse Indeksis oli Eestil 14. koht, eesmärgiks oli 15. koht.  

 

8.2 Vahetud tulemused, mis aitasid enim kaasa eesmärkide täitmisele: 

8.2.1 Üldjuhul tõlgitakse kõik seadused peale avaldamist inglise keelde ja avaldatakse 1 kuu jooksul 
ajakohase terviktekstina. 

 

8.3 Täitmata jäänud eesmärgid: 

8.3.1 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakendamiseks vajalikud tehnilised arendused on 
teostamisel ja seadusemuudatused on riigikogu menetluses.  

8.3.2 Ehitusseadustiku üld- ja eriosa on riigikogu menetluses. 
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III ASUTUSE JUHI HINNANG SISEKONTROLLISÜSTEEMI KOHTA JA 
ÜLEVAADE RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE 
TEGEVUSEST SISEAUDITEERIMISE KORRALDAMISEL 

1. Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 

Riigiraamatupidamiskohustuslase 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 on mul kohustus anda hinnang ministeeriumi kui riigiraamatupidamiskohustuslase 
sisekontrollisüsteemile. Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb siseauditiosakonna kindlustandvate ja 
nõuandvate tööde tulemustel, teiste valitsemisala siseste kindlustandvate tööde (sh teenistusvalved, 
teenistuslikud ja riiklikud järelevalved, kvaliteedisüsteemi siseauditid) tulemustel, juhtkonna poolsetel 
ülevaatustel, välisaudiitorite ja teiste väliste hindajate (sh Riigikontroll, Šveitsi välisministeerium) 
arvamustel.  

Asutuse juhina hindan justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala sisekontrollisüsteeme kokkuvõttes 
mõningast parandamist vajavaks1.  

 

2. Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditeerimise korraldamisel 

Justiitsministeeriumis ja tema valitsemisalas on siseauditeerimine tsentraliseeritud ministeeriumi 
siseauditiosakonda, mis allub vahetult ministrile. Siseauditiosakonnas on 5 ametikohta, mis 31.12.2013 
seisuga olid kõik täidetud.  

Seisuga 31.12.2013 ei omanud ükski siseauditiosakonna töötajatest kutsekvalifikatsiooni 
audiitortegevuse seaduse mõttes. Samas on siseauditi juht ja kaks siseaudiitorit alustanud protsessi 
avaliku sektori siseaudiitori kutsetaseme omandamiseks. 

Justiitsministeeriumi siseauditiosakond viis siseauditi üksuse kvaliteedi perioodilise sisemise hindamise 
läbi 2009. aastal (aruanne valmis 2010. aastal). Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus üldiselt 
vastavuses rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega. Järgmine sisemine hindamine on kavas 
2014. aastal. 

Justiitsministeeriumi siseauditiosakonna välishindamise viis 2010. aastal (aruanne valmis 2011. aastal) 
läbi rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond. Hindamisaruande kohaselt on siseauditi üksus 
osaliselt vastavuses siseauditeerimise definitsiooni, eetikakoodeksi ja standarditega. Järgmine 
välishindamine on kavas tellida 2015. aastal. 

  

                                                      
1 Välja on toodud mõned konkreetsed kontrollinõrkused, kuid üldiselt on hinnatud sisekontrollimeetmed piisavad, asjakohased ja 
mõjusad ning võimaldavad põhjendatud kindlustunnet, et riskid on juhitud ning eesmärgid saavutatakse. 
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IV ÜLEVAADE RIIGI RAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE 
VALITSEMISALAS OLEVA ÄRIÜHINGU KOHTA 

Justiitsministeerium valitsemisalas ei asutatud 2013. 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 tuhat eurot (46 669 aktsiat nimiväärtusega 10 eurot aktsia). Riigi 
osaluse ja aktsiakapitali suurused 2013. aastal ei muutunud. 

Eesti Vanglatööstus on välja arendanud kaubamärgi Stoveman, mille 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 vanglas, Tartu vanglas ning Viru vanglas. 

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

 Tartus asub metallitsehh, kus tehakse tellimustööna metallitöid ja osutatakse pulbervärviteenust;  

 Viru vanglas asuvad pesumaja, komplekteerimis- ja puidutsehh ning metallitsehh, kus toodetakse 
töömahukaid metallkonstruktsioone ning Stovemani kaubamärgi all müüdavaid metalltooteid. 

2013. 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 on kohanenud turuolukorraga ja keskendunud kasumlikele toodetele ning 
tegevusvaldkondadele. Ettevõtte põhiline eesmärk on korraldada vangidele tööhõive kaudu 
taasühiskonnastamist toetavaid tegevusi, see tähendab rakendada võimalikult palju vange tööle. Tulu 
teenimisel ning majanduslike eesmärkide seadmisel tuleb ettevõttel tegutseda viisil, mis ei mõju 
negatiivselt vangide tööhõive tagamisele.  

Ettevõtte tähtsamad finantsnäitajad 2013. aastal (võrdluseks lisatud 2012. ja 2011. aasta andmed):  

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 2011 

Varade maht 1 078 1 200 1 186 

Omakapital 893 982 940 

Müügitulu 2 172 1 975 1 921 

Brutokasum 205 263 262 

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) -90 6 -31 

 
Olulisemad finantssuhtarvud 2013. aastal (võrdluseks lisatud 2012. ja 2011. aasta andmed): 
  2013 2012  2011  

Käibe kasv 10,03 2,79 1,33 

Brutokasumi määr 9,44 13,33 13,61 

Käiberentaablus -4,13 0,32 -1,62 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,5 3,34 2,76 

Varade rentaablus ROA -8,32 0,52 -2,62 

Omakapitali rentaablus ROE -10,04 0,64 -3,31 

 

2013. aastal ei ole ettevõte saanud justiitsministeeriumi eelarvest sihtotstarbelist eraldist vangide 
tööhõive korraldamiseks (2006. ja 2007. aastal eraldati ligi 192 tuhat eurot aastas).  

Ettevõte saavutas müügituluks 2 172 tuhat eurot, sh müük ELi liikmesmaades oli 232 tuhat eurot, ja 
kahjumiks 90 tuhat eurot. Võrreldes 2012. aastaga on 2013. aastal ettevõtte müügitulu kasvanud 

http://www.evt.ee/
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ligikaudu 198 tuhande euro võrra. Brutokasum vähenes ligikaudu 58 tuhande euro võrra. Ettevõttes 
töötas keskmiselt 26 töölepinguga töötajat. Ettevõte pakkus 2013. aastal tööd keskmiselt 180 vangile 
(eesmärk 225). 2012. aastal oli see näitaja 331.  

2013. aastal soetati materiaalset põhivara (masinaid ja seadmeid) ligi 25 tuhande euro väärtuses.  

2014. aastal on kavas jätkata samadel tegevusaladel, müügituluks on planeeritud 2,2 miljonit eurot. 
Järgneval aastal pannakse rõhku tootearendusele ja kvaliteedikontrollile ning ekspordile Soome ja Vene 
turule. 2014. aastal hõivatavate vangide arvu eesmärk on 205. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

BILANSS         

(tuhandetes eurodes) 

 

    31.12.2013 31.12.2012 Lisa 

Varad   117 080 112 208   

Käibevara   23 456 16 950   

  Raha ja pangakontod 13 497 7 427 3 

  Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 7 452 7 443 5A 

  Muud nõuded ja ettemaksed 2 489 2 049 6 

  Varud 18 31 7 

Põhivara   93 624 95 258   

  Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 893 983 8 

  Materiaalne põhivara 85 879 88 040 9 

  Immateriaalne põhivara 6 852 6 233 10 

  Bioloogilised varad* 0 2   

Kohustused ja netovara    117 080 112 208   

Lühiajalised kohustused    23 725 17 674   

  
Saadud maksude, lõivude ja trahvide 
ettemaksed 

18 23 5A 

  Võlad tarnijatele 1 224 1 521   

  Võlad töövõtjatele 2 697 2 596   

  
Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed 

15 077 9 122 6 

  Eraldised 2 824 2 765 11 

  Laenukohustused 1 885 1 647 12 

Pikaajalised kohustused   203 336 199 427   

  Eraldised 139 292 134 412 11 

  Laenukohustused 64 044 65 015 12 

Eelarvesse kuuluv netovara   -109 981 -104 893   

     

* 2012. aastal on soetati teenistuskoer väärtusega 2000 eurot, kelle üle peetakse 2013. aastast arvestust 
bilansiväliselt.  
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TULEMIARUANNE        

(tuhandetes eurodes) 

 

  2013 2012 Lisa 

Tegevustulud 34 925 34 663   

Kaupade ja teenuste müük 21 155 21 434   

  Riigilõivud 16 729 17 856 5B 

  Tulud majandustegevusest 4 426 3 578 14 

Saadud toetused 3 079 3 641 13A 

Muud tulud 10 691 9 588 15 

Tegevuskulud -119 819 -122 891   

Antud toetused -3 991 -3 775 13B 

Tööjõukulud -69 893 -73 847 16 

Majandamiskulud -28 630 -26 530 17 

Muud kulud -11 106 -10 239 18 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -6 199 -8 500 19 

Aruandeperioodi tegevustulem -84 894 -88 228   

Finantstulud ja -kulud -11 742 -10 782   

Intressikulu -11 652 -10 788 18 

Tulem osalustelt -90 6 8 

Aruandeperioodi tulem -96 636 -99 010   

Siirded 96 636 99 010 20 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE         

(tuhandetes eurodes) 

    2013 2012 Lisa 

Rahavood põhitegevusest         

Aruandeperioodi tegevustulem   -84 894 -88 228   

Korrigeerimised:         

  
Põhivara amortisatsioon ja 
ümberhindlus 

6 199 8 500 19 

  
Käibemaksukulu põhivara 
soetuseks 

581 694   

  
Saadud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

-1 758 -2 605 13A 

  
Antud sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

44 165 13B 

  Kasum/kahjum põhivara müügist -10 -21 15 

Korrigeeritud tegevustulem   -79 838 -81 495   

Põhitegevusega seotud käibevarade 
netomuutus kokku 

  -586 1 610   

Põhitegevusega seotud kohustuste 
netomuutus 

  4 153 7 234   

Rahavood põhitegevusest kokku   -76 271 -72 651   

Rahavood investeerimistegevusest         

Tasutud materiaalse ja immateriaalse 
põhivara soetamisel 

  -4 263 -3 520   

Bioloogiliste varade soetus   0 -2   

Laekunud põhivara müügist   10 24   

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

  899 1 168   

Makstud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

  -44 -165 13B 

Rahavood investeerimistegevusest 
kokku 

  -3 398 -2 495   

Rahavood finantseerimistegevusest          

Laenude tagasimaksed   0 -6   

Arvelduskrediidi muutus   170 161   

Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid   -1 182 -2 150   

Makstud intressid   -3 588 -3 643 12 

Netofinantseerimine eelarvest   90 339 81 093   

Rahavood finantseerimistegevusest 
kokku 

  85 739 75 455   

Puhas rahavoog   6 070 309   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi 
alguses 

  7 427 7 118 3 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   13 497 7 427 3 

Raha ja selle ekvivalentide muutus   6 070 309   
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE   

(tuhandetes eurodes) 

 

    Lisa 

Saldo 31.12.2011 87 472   

Siire tulemi elimineerimisest 16 924 20 

Saadud ja üle antud tekkepõhised siirded 554   

Muutused arvestuspõhimõtetes -18   

Ümberhindlus -39 9 

Saldo 31.12.2012  104 893   

Siire tulemi elimineerimisest 4 110 20 

Muutused arvestuspõhimõtetes 978   

Saldo 31.12.2013 109 981   
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(tuhandetes eurodes) 

Grupp Liik Konto Objekt 
Tegevus- 

ala 
Sisu selgitus 

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Eelarve 
täitmine 

Täitmine 
miinus 
eelarve 

Kantud üle 
2014. a 

eelarvesse 

K
o

o
n

d
 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala          

        TULUD KOKKU 29 185 30 378 30 308 -70 0 

  3     Tegevustulud 29 185 30 378 30 308 -70 0 

  32     Kaupade ja teenuste müük 21 268 22 018 21 195 -823 0 

  320     Riigilõivud 17 494 17 484 16 665 -819 0 

  322     Tulu majandustegevusest 3 770 4 530 4 530 0 0 

  323     Muu kaupade ja teenuste müük 4 4 0 -4 0 

  35     Saadud toetused 2 316 2 759 2 759 0 0 

  358     Saadud kodumaised toetused 2 195 245 245 0 0 

  35     
Saadud (vahendatud) 
välistoetused 

0 462 462 0 0 

  359     Saadud välistoetused 121 2 052 2 052 0 0 

  38     Muud tulud 5 601 5 601 6 354 753 0 

  381     
Tulud varude ja põhivara 
müügist 

0 0 20 20 0 

  388     
Muud eespool nimetamata 
tulud 

3 861 3 861 4 306 445 0 

  383     
Trahvid ja muud varalised 
karistused 

1 740 1 740 2 028 288 0 

        Konsolideerimisgrupi tulud 0 462 462 0 0 

        
KULUD JA 
INVESTEERINGUD KOKKU 

-116 490 -126 369 -117 684 8 685 -8 073 

      03 Avalik kord ja julgeolek -112 924 -122 890 -114 216 8 674 -8 064 

      04 Majandus -1 756 -1 939 -1 930 9 -9 

      10 Sotsiaalne kaitse -1 810 -1 540 -1 538 2 0 

        KULUD KOKKU -114 657 -120 016 -113 278 6 738 -6 270 

        Tegevuskulud -108 417 -114 090 -107 352 6 738 -6 270 

  4     
Antud toetused ja muud 
ülekanded 

-4 244 -4 201 -4 189 12 -4 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -103 673 -109 400 -102 674 6 726 -6 266 

  60     Muud tegevuskulud -500 -489 -489 0 0 

  650     Finantskulud -4 391 -4 303 -4 303 0 0 

  71     Antud siirded riigiasutustele -1 849 -1 623 -1 623 0 0 

        Konsolideerimisgrupi kulud -1 849 -1 623 -1 623 0 0 

        INVESTEERINGUD KOKKU -1 833 -6 353 -4 406 1 947 -1 803 

        
FINANTSEERIMISTEHINGUD 
KOKKU 

-1 443 -1 443 3 368 4 811 0 

        
Välistoetuste riiklik kaas- ja 
omafinantseering 

-274 -1 130 -306 824 -262 

P
ii
rm

ä
ä
ra

d
 

        TULUD 22 599 22 600 22 530 -70 0 

  3     Tegevustulud 22 599 22 600 22 530 -70 0 

  32     Kaupade ja teenuste müük 16 998 16 999 16 176 -823 0 

10 320     Riigilõivud 14 697 14 697 13 860 -837 0 

10 320     Patendiameti toimingute riigilõiv 2 297 2 298 2 316 18 0 

10 323     Muu kaupade ja teenuste müük 4 4 0 -4 0 

  38     Muud tulud 5 601 5 601 6 354 753 0 

10 381     
Tulud varude ja põhivara 
müügist 

0 0 20 20 0 

10 388     
Muud eespool nimetamata 
tulud 

3 861 3 861 4 306 445 0 

RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE  
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Grupp Liik Konto Objekt 
Tegevus- 

ala 
Sisu selgitus 

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Eelarve 
täitmine 

Täitmine 
miinus 
eelarve 

Kantud üle 
2014. a 

eelarvesse 

10 383     
Trahvid ja muud varalised 
karistused 

1 740 1 740 2 028 288 0 

        
KULUD JA 
INVESTEERINGUD KOKKU 

-109 904 -116 918 -111 010 5 908 -5 296 

        KULUD -108 796 -111 598 -107 637 3 961 -3 493 

        Tegevuskulud -102 556 -105 695 -101 734 3 961 -3 493 

  4     
Antud toetused ja muud 
ülekanded 

-4 231 -4 130 -4 118 12 -4 

20 41   10 Sotsiaaltoetused -5 -5 -5 0 0 

20 41 SE030001 10 
Sotsiaaltoetused vanglast 
vabanenutele jm toetused 

-22 -12 -10 2 0 

20 450 SE030002 03 
Riigipoolt tasutav õigusabi ja 
advokatuuri poolt avalik-
õiguslike ülesannete täitmine 

-3 835 -3 788 -3 788 0 0 

20 450   03 
Antud sihtotstarbelised 
toetused 

-223 -192 -192 0 0 

31 450   03 
Välistoetuste riiklik kaas- ja 
omafinantseering 

0 -4 -4 0 0 

20 452 SE000003 03 Liikmemaksud -146 -129 -119 10 -4 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -98 325 -101 565 -97 616 3 949 -3 489 

10 5 SE000001 03 
Õppelaenude 
tagasimaksmisega seotud 
kulud 

-402 -278 -278 0 0 

30 5 OR030009 03 
Kinnistustoimikute 
digitaliseerimise kulud 

0 -630 -216 414 -414 

30 5 OR030171 03 
Kinnistustoimikute 
digitaliseerimise kulud 

0 -477 0 477 -477 

20 5   03 70000898. Justiitsministeerium -7 887 -7 807 -7 586 221 -221 

20 5   03 70000906. Prokuratuur -9 470 -9 676 -9 366 310 -286 

20 5   03 
70003572. Eesti 
Kohtuekspertiisi Instituut 

-5 655 -5 521 -5 423 98 -98 

20 5   03 
70000310. Registrite ja 
Infosüsteemide Keskus 

-3 919 -4 241 -4 236 5 -5 

20 5   03 
70004235. Andmekaitse 
inspektsioon 

-632 -639 -602 37 -19 

20 5   04 70003164. Patendiamet -1 243 -1 269 -1 260 9 -9 

20 5   03 Esimese ja teise astme kohtud -29 008 -28 737 -27 981 756 -756 

20 5   03 Kinnipidamiskohad -39 848 -40 459 -39 504 955 -955 

30 5 VR030123 03 Kahju hüvitamise kulud  0 -31 -31 0 0 

30 5 VR030319 03 Kohtunike tööjõukulud 0 -915 -915 0 0 

30 5 VR030358 03 Kahju hüvitamise kulud  0 -17 -17 0 0 

30 5 VR030486 03 
Sundraviteenuse eest 
tasumiseks 

0 -90 -90 0 0 

30 5 VR030564 03 
Toetuse maksmiseks endisele 
vanglaametnikule 

0 -29 0 29 -29 

31 5   03 
Välistoetuste riiklik kaas- ja 
omafinantseering 

-261 -749 -111 638 -220 

20 650   03 Finantskulud -4 391 -4 303 -4 303 0 0 

  71     Antud siirded riigiasutustele -1 849 -1 600 -1 600 0 0 

10 71 TP016003 10 
Prokuröride eripensionid ja I ja 
II astme kohtunike pensionid - 
Sotsiaalkindlustusametile 

-1 783 -1 523 -1 523 0 0 

20 71 TP015008 03 
Stipendium ja konkursitoetus - 
Sisekaitseakadeemiale 

-66 -77 -77 0 0 

        INVESTEERINGUD  -1 108 -5 320 -3 373 1 947 -1 803 

30   IN030000 03 Investeeringud  -1 095 -4 943 -3 182 1 761 -1 761 
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Grupp Liik Konto Objekt 
Tegevus- 

ala 
Sisu selgitus 

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Eelarve 
täitmine 

Täitmine 
miinus 
eelarve 

Kantud üle 
2014. a 

eelarvesse 

31   IN030000 03 
Välistoetuste riiklik kaas- ja 
omafinantseering 

-13 -377 -191 186 -42 

T
u

lu
d

 j
a
 t

u
lu

d
e

s
t 

s
õ

lt
u

v
a
d

 k
u

lu
d

 

        TULUD 6 086 7 289 7 289 0 0 

  3     Tegevustulud 6 086 7 289 7 289 0 0 

  32     Kaupade ja teenuste müük 3 770 4 530 4 530 0 0 

40 322     Tulu majandustegevusest 3 770 4 530 4 530 0 0 

  35     Saadud toetused 2 316 2 759 2 759 0 0 

40 358     Saadud kodumaised toetused 2 195 245 245 0 0 

40 359 TP014001   
Saadud välistoetus (Šveitsi-
Eesti koostööprogramm) 

0 462 462 0 0 

40 359 VT000099   Saadud välistoetused 121 2 052 2 052 0 0 

        
KULUD JA 
INVESTEERINGUD KOKKU 

-6 086 -8 962 -6 185 2 777 -2 777 

        KULUD -5 361 -7 929 -5 152 2 777 -2 777 

        Tegevuskulud -5 361 -7 906 -5 129 2 777 -2 777 

  4     
Antud toetused ja muud 
ülekanded 

-13 -71 -71 0 0 

40 452 SE000003 03 
Liikmemaksud 
(Rahvusvahelised 
organisatsioonid) 

-13 -13 -13 0 0 

40 450   03 
Antud sihtotstarbelised 
toetused  

0 -58 -58 0 0 

  5     Tööjõu- ja majandamiskulud -5 348 -7 835 -5 058 2 777 -2 777 

40 5   03 70000898. Justiitsministeerium -1 573 -733 -365 368 -368 

40 5   03 70000906. Prokuratuur 0 -20 -11 9 -9 

40 5   03 
70003572. Eesti 
Kohtuekspertiisi Instituut 

-265 -394 -300 94 -94 

40 5   03 
70000310. Registrite ja 
Infosüsteemide Keskus 

-2 802 -5 496 -3 338 2 158 -2 158 

40 5   03 
70004235. Andmekaitse 
inspektsioon 

0 -2 -2 0 0 

40 5   04 70003164. Patendiamet -13 -181 -181 0 0 

40 5   03 Esimese ja teise astme kohtud 0 0 0 0 0 

40 5   03 Kinnipidamiskohad -695 -1 009 -861 148 -148 

  71     Antud siirded riigiasutustele 0 -23 -23 0 0 

40 71   3 Antud siirded riigiasutustele 0 -23 -23 0 0 

        INVESTEERINGUD  -725 -1 033 -1 033 0 0 

40   IN030000 03 Investeeringud  -725 -1 033 -1 033 0 0 

E
d

a
s
ia

n
ta

v
a
d

 m
a
k
s
u

d
 

        TULUD  500 489 489 0 0 

  3     Tegevustulud 500 489 489 0 0 

  32     Kaupade ja teenuste müük 500 489 489 0 0 

59 320     Patendiameti toimingute riigilõiv 500 489 489 0 0 

        KULUD -500 -489 -489 0 0 

        Tegevuskulud -500 -489 -489 0 0 

  60     Muud tegevuskulud -500 -489 -489 0 0 
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Grupp Liik Konto Objekt 
Tegevus- 

ala 
Sisu selgitus 

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Eelarve 
täitmine 

Täitmine 
miinus 
eelarve 

Kantud üle 
2014. a 

eelarvesse 

59 601 SE000022 04 
Patendiameti toimingute riigilõiv 
- Euroopa Patendiamet 

-500 -489 -489 0 0 

F
in

. 
te

h
in

g
u

d
         FINANTSEERIMISTEHINGUD -1 443 -1 443 3 368 4 811 0 

20 101     Finantsvarade suurenemine -10 -10 -9 1 0 

20 102     Finantsvarade vähenemine 5 5 2 -3 0 

10 205     Kohustuste suurenemine 0 0 14 623 14 623 0 

10 206     Kohustuste vähenemine 0 0 -9 830 -9 830 0 

20 206     Kohustuste vähenemine -1 438 -1 438 -1 418 20 0 

V
õ

rd
lu

s
 r

a
h

a
 j

ä
ä
g

i 
m

u
u

tu
s

e
g

a
 

        Sh mitterahalised tulud 0 0 0 0 0 

        
Sh mitterahalised kulud ja 
investeeringud 

0 0 0 0 0 

        Netosiirded riigikassaga 0 0 89 907 0 0 

        Raha jääk aasta algul* 0 0 6 963 0 0 

        Raha jääk aasta lõpul** 0 0 12 862 0 0 

 

* raha ja selle ekvivalendid aasta alguses erineb lisas 3 rahajäägiga toetuse konto negatiivse jäägi 465 
tuhande euro võrra 

** raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus erineb lisas 3 rahajäägiga arvelduskrediidi kontole üle viidud 
kasutatud sildfinantseerimise 635 tuhande euro võrra 
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LISAD 

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

Raamatupidamise aastaaruandesse on konsolideeritud järgmised justiitsministeeriumi valitsemisalasse 
kuuluvad iseseisvad raamatupidamisüksused: 

1) justiitsministeerium; 

2) kohtud; 

3) vanglad. 

Raamatupidamise aastaaruandesse konsolideeritud üksused on toodud aruande lisas 2. 

 

Varade ja kohustuste jaotus  

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

 

Raha ja pangakontod 

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. 

 

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded 

Maksu- ja muud nõuded on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse 
bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 
summadest. Kohtulahendi alusel välja mõistetud nõuded ja muud tulud kajastatakse lahendi tegemise 
kuupäevaga, välja arvatud juhul, kui kohtuotsusega pole määratud teisiti. Lõivutulude arvestust 
peetakse kassapõhiselt, kuna toiming tehakse ning 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 
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete 
suure arvu tõttu võimalik, hinnatakse neid kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata 
jäänud nõuete osas. Trahvinõuete laekumise tõenäosuse hindamisel ligikaudsel meetodil võetakse 
arvesse maksetähtaegade ületamine: nõue hinnatakse alla 100% ulatuses, kui selle tasumise tähtajast 
on möödas üle 180 päeva. Individuaalselt hinnatakse alla üle kuue tuhande euro suurused riigi nõuded. 
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puudub võimalus nõude sissenõudmiseks. 
Lootusetuid nõudeid bilansis ei kajastata. 

 

Varud 

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

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

 

Materiaalne põhivara 

Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid eeldatava kasuliku elueaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 2 tuhandest eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 2 tuhande euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku 
inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kuluks. 

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel 
kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

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

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

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

Materiaalse põhivara gruppidele on määratud üldjuhul järgmised kasulikud eluead: 

 hooned      20–50 aastat; 

 rajatised     20–50 aastat; 

 masinad ja seadmed    5 – 10 aastat; 

 infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika     3–6 aastat; 

 muu inventar       6–10 aastat; 

 tarkvara         3-10 aastat. 

Rohelise investeerimisskeemi raames saadud elektriautode kasulik eluiga on 3 aastat.  

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

 

Immateriaalne põhivara 

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

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

 

Bioloogilised varad 

Bioloogilised varad kajastatakse soetamismaksumuses miinus kogunenud kulum. Bioloogilised varad 
amortiseeritakse kuludesse lineaarsel meetodil. Loomade kasutusiga on 5 aastat. 
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Renditud varad 

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

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. 
Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse samamoodi nagu omandatud põhivara. 
Rendimakse jaotatakse intressikuluks ja kohustust vähendavaks põhiosamakseks. Arvestus toimub 
vastavalt lepingule ning kapitalirendi osamaksete ja intressi tasumine toimub vastavalt maksegraafikule. 

 

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, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate 
kuludega. 

 

Maksude arvestus 

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

 

Valuutas toimunud tehingute kajastamine 

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

 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused  

Pensionieraldistena on kajastatud töötajatele seaduse alusel tagatud eripensionid ja pensioni-
suurendused. Pensionieraldisi arvestatakse justiitsministeeriumi, prokuratuuri, andmekaitse 
inspektsiooni, Eesti kohtuekspertiisi instituudi, patendiameti, vanglate ja kohtute töötajatele. Kohtunike 
ja prokuröride eripensione arvestatakse ka endistele töötajatele. Pensionieraldiste arvestamiseks 
kasutatakse proportsionaalse osa krediteerimise meetodit, mille kohaselt tekitab iga hüvitise määramise 
aluseks olev tööalase teenistuse periood lisaühiku hüvitise saamiseks. Pensionieraldiste arvestamisel 
võetakse arvesse statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta, rahandusministeeriumi 
hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel ning töötajate voolavust. 
Pikaajalised eraldised on diskonteeritud kuueprotsendilise diskontomääraga. 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. 

 

Tulude arvestus 

Kogutud trahvi- ja muud tulud võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist kajastavatele 
dokumentidele. Riigilõivuarvestus on kassapõhine, kuna lõivu tasumine ning toiminguks avalduse 
tegemine toimub samal ajal. Enne 2005. aastat välja mõistetud trahvi ning muude kohtutulude 
laekumine kajastatakse kassapõhiselt. Varade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised 
omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt 
määratavad. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, mille kohaselt 
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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. Vastavaid 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 aruandeperioodil 
või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 

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

 

Riigieelarve täitmise aruanne 

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

a) kaupade ja teenuste soetusel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste 
maksumusega, st nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude 
kuludena; 

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

c) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse antud ja saadud toetusena 
(tekkepõhises aruandluses siiretena). 

  



 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Margus Sarapuu, kantsler 

29 

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) 

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 

2013             

Justiitsministeerium 10 022 -45 196 -2 272 24 452 42 612 -18 160 

Kohtud 24 070 -31 384 -6 122 17 746 118 744 -100 998 

Vanglad 954 -43 360 -3 348 74 899 65 722 9 177 

Elimineerimised -121 121 0 -17 -17 0 

Kokku 34 925 -119 819 -11 742 117 080 227 061 -109 981 

 

Justiitsministeeriumi gruppi kuuluvad andmekaitse inspektsioon, Eesti kohtuekspertiisi instituut, 
prokuratuur, registrite ja infosüsteemide keskus ja patendiamet. 

Kohtute gruppi on arvatud kõik I ja II astme kohtud. 

Vanglate gruppi kuuluvad Tartu vangla, Viru vangla, Tallinna vangla, Harku ja Murru vangla. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on elimineeritud kõik ministeeriumi koosseisus olevate 
üksuste, kelle kohta peetakse iseseisvat raamatupidamisarvestust, omavahelised tehingud ja 
vastastikused saldod. 
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Lisa 3. Raha ja raha ekvivalendid   

(tuhandetes eurodes) 

 

  31.12.2013 31.12.2012 

Arvelduskontod pankades 13 489 7 413 

Sularaha 8 14 

Raha ja pangakontod kokku 13 497 7 427 

 

Rahandusminister on andnud patendiametile eriloa riigikassa kontsernivälise arvelduskonto 
kasutamiseks patenditasude tarbeks. 

Arvelduskontodel pankades kajastuvad toetuste, tagatiste ja omatulu konto jääk. 

Sularahas toimub arvlemine 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 ning arvlemine personali sööklas. 
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Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega   

(tuhandetes eurodes) 

Lisa 4A. Nõuded ja kohustused 

  
Lühiajalised 

nõuded  
Lühiajalised 
kohustused  

Pikaajalised 
kohustused  

Seisuga 31.12.2012       

Riigiraamatupidamiskohustuslased  732 3 344 0 

Sihtasutused, tütarettevõtjad ja muud 
avaliku sektori üksused 

445 1 854 64 992 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud  

124 5 0 

Kohalikud omavalitsused  0 18 0 

Avaliku sektori üksused kokku 1 301 5 221 64 992 

Sidusüksused 1 5 0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

1 302 5 226 64 992 

Seisuga 31.12.2013       

Riigiraamatupidamiskohustuslased  963 3 800 0 

Sihtasutused, tütarettevõtjad ja muud 
avaliku sektori üksused 

695 1 859 64 024 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud  

77 22 0 

Kohalikud omavalitsused  0 9 0 

Avaliku sektori üksused kokku 1 735 5 690 64 024 

Sidusüksused 1 4 0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

1 736 5 694 64 024 

 

 

Lühiajalistes nõuetest suurima osa moodustavad: 

 saamata välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks Eesti-Šveitsi 
projekti raames 482 tuhat eurot; 

 ettemaksukontode saldod ligi 632 tuhat eurot Eesti advokatuurile; 

 ettemaksukontode saldod summas 283 tuhat eurot maksu- ja tolliametile. 

Lühiajalistes kohustustest suurima osa moodustavad: 

 maksukohustused ligi 2 961 tuhat eurot; 

 Viru ja Tartu vangla ning Eesti kohtuekspertiisi instituudi kapitalirendi lühiajaline osa Riigi 
Kinnisvara aktsiaseltsile 1 247 tuhat eurot; 

 arvelduskrediit rahandusministeeriumile summas 635 tuhat eurot (vt lisa 12). 

Pikaajalise kohustusena avaliku sektori üksustele on kajastatud Viru ja Tartu vangla ning Eesti 
kohtuekspertiisi instituudi kapitalirendi kohustust Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kogusummas 
64 024 tuhat eurot. 
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Lisa 4B. Tulud ja kulud 

  2013 2012 

  
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 
Finantstulud ja 

-kulud 
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 
Finantstulud 

ja -kulud 

Riigiraamatupidamiskohustuslased  2 692 6 765 0 2 681 6 718 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad  

480 19 195 3 676 639 17 563 3 635 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud  

87 182 0 127 198 0 

Kohalikud omavalitsused  53 28 0 122 23 0 

Avaliku sektori üksused kokku 3 312 26 170 3 676 3 569 24 502 3 635 

Sidusüksused  32 0 0 16 11 0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

3 344 26 170 3 676 3 585 24 513 3 635 
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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 

Lisa 

Seisuga 31.12.2012           

Maksud           

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         
  

s.h. brutosummas 2 363 0 0 0   

s.h. ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -1 330 0 0 0   

Trahvid kokku 1 033 0 0 0   

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded         
  

s.h. brutosummas 30 020 0 23 0   

s.h. ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -23 610 0 0 0   

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 
kokku 

6 410 0 23 0 
  

Maksud, trahvid, nõuded kokku 7 443 160 23 2 723 6 

Seisuga 31.12.2013           

Maksud           

Maksude ettemaksukonto jääk 0 283 0 0   

Sotsiaalmaks 0 0 0 1 671   

Tulumaks 0 0 0 895   

Töötuskindlustusmakse 0 0 0 120   

Kogumispensioni makse 0 0 0 76   

Erisoodustuse ja ettevõtja tulumaks  0 0 0 34   

Käibemaks 0 0 0 22   

Maksud kokku 0 283 0 2 818   

Lõivud           

Lõivukohustused 0 0 0 143   

Lõivud kokku 0 0 0 143   

Trahvid           

s.h. brutosummas 2 215 0 0 0   

s.h. ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -1 380 0 0 0   
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Trahvid kokku 835 0 0 0   

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded           

s.h. brutosummas 30 706 0 18 0   

s.h. ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -24 089 0 0 0   

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 
kokku 

6 617 0 18 0 
  

Maksud, lõivud, trahvid, nõuded kokku 7 452 283 18 2 961 6 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuete ettemaksetena kajastatakse ettemakseid, mis on tehtud 
hetkel veel jõustumata kohtuotsuste alusel. 

Lootusetuks on kantud 3 689 tuhat eurot kohtulahendite alusel välja mõistetud nõudeid. Peamised 
põhjused on nõuete aegumine, äriühingu kustutamine äriregistrist, pankrot või võlgniku surm. 

Lõivukohustusena kajastatakse patendiameti poolt Euroopa Patendiorganisatsioonile edasikandmisele 
kuuluvaid lõive IV kvartali eest. 2012. aastal kajastati neid lõive muude kohustuste hulgas. 

Lisa 5B. Maksu-, lõivu-, trahvitulud 

  

2013 2012   

Tulud 

Kulud 
ebatõenäoliselt 

laekuvaks 
hindamisest 

Tulud 

Kulud 
ebatõenäoliselt 

laekuvaks 
hindamisest 

Lisa 

Lõivud         
  

Kohtuasjade toimingute riigilõiv 5 539 0 7 224 0 
  

Kinnistusraamatu ja 
laevakinnistusraamatu toimingute 
riigilõiv 

4 558 0 4 150 0 
  

Äriregistri toimingute riigilõiv 3 409 0 3 362 0 
  

Patendiameti toimingute riigilõiv 2 804 0 2 648 0 
  

Kommertspandiregistri toimingute 
riigilõiv 

344 0 324 0 
  

Abieluvararegistri toimingute riigilõiv 23 0 40 0 
  

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registri toimingute riigilõiv 

23 0 35 0 
  

Ametlikus väljaandes Ametlikud 
Teadaanded teadaannete avaldamise 
riigilõiv 

14 0 60 0 
  

Muu riigilõiv 10 0 9 0 
  

Karistusregistri toimingute riigilõiv 5 0 4 0 
  

Lõivud kokku 16 729 0 17 856 0 
  

Trahvid         
  

Karistusseadustiku alusel määratud 
trahvid 

2 527 0 1 687 0 
  

Väärteomenetluse seadustiku alusel 
määratud trahvid 

38 0 56 0 
  

Muud trahvid 20 0 16 0 
  

Äriseadustiku alusel määratud trahvid 6 0 132 0 
  

Trahvid kokku 2 591 -746 1 891 -1 300 
15 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud 
nõuded 

7 724 -3 475 7 440 -2 346 
15 

Lõivud, trahvid kokku 27 044 -4 221 27 187 -3 646 
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Maksu- lõivu- ja trahvitulud on võrreldavad 2012. aasta tasemega. Suurim erinevus on Ametlike 
Teadaannete avaldamise eest makstavas riigilõivus, mis vähenes neli korda. Põhjuseks on 
kohtuteadete avaldamise muutumine riigilõivuvabaks. 
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Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused 

(tuhandetes eurodes) 

Muud nõuded ja ettemaksed 31.12.2013 31.12.2012 Lisa 

Nõuded ja makstud ettemaksed       

Ettemakstud toetused 758 515 13B 

Nõuded toetuste ja siirete ees 733 704 13A 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 370 325   

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 283 160 5A 

Nõuded ostjate vastu  275 295   

Sh brutosummas 303 323   

Sh ebatõenäoliselt laekuvad -28 -28   

Muud nõuded 70 50   

Muud nõuded ja ettemaksed kokku 2 489 2 049   

Kohustused ja saadud ettemaksed 

Muud kohustused 10 729 6 059   

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused 2 961 2 723 5A 

Toetusteks saadud ettemaksed 1 337 335 13A 

Toetuste ja siirete kohustused 49 0 13B 

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud 1 5   

Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku 15 077 9 122   

    

Tulud ja kulud seoses muude nõuetega  2013 2012 
 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muudest nõuetest  21 2 
 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest müüdud toodete ja 
teenuste eest 

6 4 
 

Kokku 27 6  

 

Ettemakstud toetustena on kajastatud eraldised riigi õigusabiks Eesti advokatuurile ning 
sihtfinantseerimiseks antud toetused Õigusteenuste Büroole, Tartu Ülikoolile, Tallinna Ülikoolile ja 
Inimõiguste Instituudile (vt lisa 13B). 

Nõuded toetuste eest (vt lisa 13A). 

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes on suuremas osas kajastatud puhkusetasude ettemaksed ja 
registrite ja infosüsteemide keskuse litsentside ettemakse, vähesel määral ka liikmemaksude ja 
varakindlustuse ettemaksed. 

Maksude ettemaksed sisaldavad riiklikke makse (vt lisa 5A). 

Nõuded ostjate vastu on registrite ja infosüsteemide keskuse müüdud teenused äriregistri ja 
kinnistusraamatu päringute eest summas 226 tuhat eurot, vanglatele laekumata kommunaalteenused 
Eesti Vanglatööstuse AS-ilt summas 17 tuhat eurot, kinnipeetavate lühiajaliste väljaviimiste eest 3 tuhat 
eurot, koolituskulude hüvitamise eest 5 tuhat eurot ning Eesti kohtuekspertiisi instituudile laekumata 
uuringute eest summas 21 tuhat eurot. 

Muude nõuete all on enamuses kajastatud kohtutäituritele makstud ettemaksed vastavalt kohtutäituri 
tasu ettemaksu otsuse alusel summas 23 tuhat eurot, aga samuti ka euroesindajate üürideposiidid 
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7 tuhat eurot, koolituskulude hüvitamine vastavalt koolituslepingule 31 tuhat eurot, kohtutäiturite poolt 
määratud sunniraha 4 tuhat eurot, sõiduki kahju hüvitamine vastavalt lepingule 2 tuhat eurot. 

Muude kohustustena on suuremas osas kajastatud kohtute tagatistasud ja osakapitalid äriühingu 
kiirkorras loomisest summas 9 570 tuhat eurot, prokuratuuri tagatistasud 79 tuhat eurot, kinnipeetavate 
isiklik raha summas 1 056 tuhat eurot ja kohustused kohtutäiturite ees 15 tuhat 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 sunnirahade ja kohtutäituri 
ettemaksete ebatõenäoliseks kandmine, samuti registrite ja infosüsteemide keskuse allahinnatud 
müüdud teenused. 
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Lisa 7. Varud 

(tuhandetes eurodes) 

 

  31.12.2013 31.12.2012 

Ostetud kaubad müügiks 18 11 

Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud  0 20 

Varud kokku 18 31 

 

Ostetud kaubad müügiks kontol kajastatakse Tartu vangla kauplusesse ostetud kaupasid 
kinnipeetavatele edasimüümiseks. Vangistusseaduse § 48 lg 1 kohaselt võib kinnipeetav oma isikuarvel 
oleva raha eest vangla sise-eeskirjades sätestatud korras osta vangla vahendusel toiduaineid, isiklike 
hügieenitarbeid ja muid vanglas lubatud esemeid. 

Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varude kontol kajastatud kohtunike ja kohtukordnike 
ametiriietus viidi bilansist välja ja arvestust peetakse bilansiväliselt. 

  



 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Margus Sarapuu, kantsler 

39 

Lisa 8. Osalused tütarettevõtjas   

(tuhandetes eurodes) 

  % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum/kahjum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

Eesti Vanglatööstuse AS 100 983 -90 893 

Kokku   983 -90 893 

 

Osalusena on kajastatud aktsiaseltsi Eesti Vanglatööstus netovara 893 tuhat eurot. 

Justiitsministeeriumi aruandes on osaluse muutus kajastatud 2013. aasta tulemis. Aktsiaselts Eesti 
Vanglatööstuse aruandeaasta 2013. aasta kahjum summas 90 tuhat eurot. 

Ülevaate AS Eesti Vanglatööstuse tegevusest annab tegevusaruanne lk 15. 
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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 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 
alguses 

489 80 251 4 629 274 2 397 88 040   

Aruandeperioodi liikumised 

  Soetused ja parendused 0 179 915 5 1 039 2 138   

  Kulum ja allahindlus 0 -2 307 -1 590 -89 0 -3 986 19 

  
Muu maha kandmine 
jääkväärtuses 

0 -173 0 0 -26 -199 19 

  Siirded -63 0 320 0 -371 -114   

  
Müüdud varad 
müügihinnas 

0 0 -10 0 0 -10   

  
Kasum/kahjum varade 
müügist 

0   10 0 0 10   

  
Ümberklassifitseerimine 
põhivara klasside vahel 

0 293 316 0 -609 0   

Liikumised kokku -63 -2 008 -39 -84 33 -2 161   

Jääk perioodi lõpus 

  Soetamismaksumus 426 93 710 16 686 2 431 2 430 115 682   

  Kogunenud kulum 0 -15 467 -12 096 -2 241 0 -29 803   

Bilansiline jääk perioodi lõpus 426 78 243 4 590 190 2 430 85 879   

Sh kapitalirendi tingimustel: 

  Soetusmaksumus  0 89 960 2 383 1 671 0 94 014   

  Jääkväärtus  0 76 233 736 128 0 77 097   

 

Tähtsamad soetused 2013. aastal olid: 

 registrite ja infosüsteemide keskuse andmehoidjad, serverid ja muu infotehnoloogiline riistvara 
maksumusega 1 080 tuhat eurot, sh tsentraliseeritud korras soetatud vara 351 tuhat eurot, 
Šveitsi videokonverentsi projekti raames soetatud varad maksumusega 434 tuhat ja 
struktuurtoetuse raames maksumusega 41 tuhat eurot; 

 kohtuekspertiisi instituudi seadmed maksumusega 422 tuhat eurot, sh Eesti-Šveitsi projekti 
raames soetatud seadmeid maksumusega 76 tuhat eurot; 

 Tartu vanglas Riigi Kinnisvara AS teostatud tööd ja seadmed (köögi jahutus, alajaama 
paigaldamine ja muud) maksumusega 279 tuhat eurot, sh kapitalirendi tingimusel 279 tuhat 
eurot; 

 patendiameti hoone projekteerimis- ja ehitustööd summas 63 tuhat eurot rohelise 
investeerimisskeemi raames toetuse (CO2) vahenditest; 

 Võru kohtumaja akende korrastamine ja katuse täiendav soojustamine maksumusega 50 tuhat 
eurot ja Põlva kohtu ja politsei hoone katuse täiendav soojustamine, küttesüsteemide vahetus 
ja osaline ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine maksumusega 81 tuhat eurot projekti 
CO2 vahenditest; 
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 justiitsministeeriumi Tõnismägi 8 hoone akende vahetus ja pööningu soojustamine 
maksumusega 45 tuhat eurot; 

 Tallinna vangla küttesüsteemi isoleerimine 19 tuhat eurot. 

 

2013. aasta lõpu seisuga on arvel järgmised lõpetamata tööd: 

 kohtuekspertiisi instituudi kasutusele võtmata seadmed maksumusega 341 tuhat eurot; 

 uue justiitsministeeriumi hoone (Lennusadam) detailplaneeringuga seotud tegevused 
maksumusega 84 tuhat eurot; 

 Tartu vangla kasutusele võtmata alajaam maksumusega 81 tuhat eurot; 

 Tartu avavangla detailplaneering maksumusega 68 tuhat eurot; 

 patendiameti hoone projekteerimis- ja ehitustööd maksumusega 63 tuhat eurot; 

 

Suuremad maha kandmised 2013. aastal olid: 

 Tartu vangla hoone jooksva remondi- ja hooldustööd maksumusega 173 tuhat eurot; 

 

Siiretena saadud keskkonnaministeeriumilt justiitsministeeriumi valitsemisele Tallinna linnas asuvad 
Vesilennuki tn 5c, Vesilennuki tn 5b, Vesilennuki tn 12d ja Vesilennuki tn T4 kinnisasjad maksumusega 
10 tuhat eurot. 

Siiretena on üle antud kultuuriministeeriumi valitsemisele Tallinna linnas Vesilennuki tn 6 asuv kinnistu 
maksumusega 74 tuhat eurot. Üle antud siseministeeriumi valitsemisalale uued seadmed 
jääkmaksumusega 51 tuhat eurot. 

Masinate ja seadmete müügist saadi kasu 10 tuhat eurot, müüdi Harku ja Murru vangla 
radiograafiaseade. 

 

Tulevaste perioodide olulisemad investeeringud: 

 uue Tallinna vangla projekteerimistööde lõpetamine; 

 Tartu avavangla ehitus; 

 Tartu vangla renoveerimistööd vastavalt üürilepingule; 

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

 ministeeriumite ühishoone rajamine või alternatiivide leidmine; 

 Kuressaare kohtumaja rekonstrueerimine; 

 registrite ja infosüsteemide keskuse investeeringud põhivarasse kokku 123 tuhat eurot 
amortiseerunud serverite ning andmehoidla väljavahetamiseks; 

 kinnipidamiskohtadele kaitseotstarbelised läbivalgustusseadmed, digisalvestid, köögi- ja 
meditsiiniseadmed, amortiseerunud seadmete väljavahetamine; 

 kohtuekspertiisi instituudi ekspertiisiseadmete soetamine 80 tuhande euro väärtuses. 
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Lisa 10. Immateriaalne põhivara 

(tuhandetes eurodes) 

  Tarkvara 
Õigused ja 
litsentsid 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku Lisa 

Jääk perioodi alguses 

Soetusmaksumus 12 656 2 920 13 578   

Kogunenud kulum -7 345 0 0 -7 345   

Bilansiline jääk perioodi alguses 5 311 2 920 6 233   

Aruandeperioodi liikumised 

Soetused ja parendused 495 3 2 133 2 631   

Ümberklassifitseerimine 1 718 0 -1 718 0   

Kulum ja allahindlus -2 011 -1 0 -2 012 19 

Liikumised kokku 202 2 415 619   

Jääk perioodi lõpuks           

Soetusmaksumus 14 769 5 1 335 16 109   

Kogunenud kulum -9 256 -1 0 -9 257   

Bilansiline jääk perioodi lõpus 5 513 4 1 335 6 852   

 

Olulisemad soetused ja parendused 2013. aastal olid järgmistesse infosüsteemidesse: 

 kohtu infosüsteem II (KIS2) 451 tuhat eurot; 

 avalik e-toimik 354 tuhat eurot; 

 kinnipeetavate register 278 tuhat eurot; 

 e-toimik 232 tuhat eurot; 

 äriregistri infosüsteem 189 tuhat eurot; 

 äriregistri raamatupidamise tarkvara 138 tuhat eurot; 

 dokumendihaldussüsteem 123 tuhat; 

 e-täitur 121 tuhat eurot; 

 kohtu infosüsteem (KIS) 100 tuhat eurot; 

 äriregistri menetlustarkvara 86 tuhat eurot; 

 e-riigiteataja 79 tuhat eurot; 

 riiklik kriminaalmenetluseregister 70 tuhat eurot; 

 pärimisregister 61 tuhat eurot; 

 jälitustoimingute tarkvara 58 tuhat eurot;  

 elektrooniline kinnistusraamat 34 tuhat eurot. 

Sihtfinantseerimise vahendite arvelt soetatud kokku 892 tuhande euro eest järgmised projektid: KIS2, 
kinnipeetavate register, e-täituri infosüsteem, äriregistri uue menetlustarkvara II etapp, pärimisregister, 
dokumendihaldussüsteemi uuendamine. 

Registrite ja infosüsteemide keskuse üheks oluliseks tegevuseks on justiitsministeeriumi ja tema 
valitsemisala asutuste tööks vajalike infosüsteemide loomine- ja arendamine. Süsteemide loomiseks 
kasutatakse nii asutuse oma arendusmeeskonda, kui ka sisse ostetavaid arendusteenuseid. 
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2013. aastal oli kapitaliseerivate sisse ostetud arendustööde kogumaht 1 834 tuhat eurot (2012. aastal 
1 489 tuhat eurot). Töötajate palgakulude kapitaliseerimine kokku 793 tuhat eurot (2012. aastal 
740 tuhat eurot) (vt lisa 16). 

 

Tulevastel perioodidel tehtavad olulisemad investeeringud 

Immateriaalsesse põhivarasse planeerib registrite ja infosüsteemide keskus investeerida 2014. aastal 
kokku 4 204 tuhat eurot, sellest 584 tuhat eurot Euroopa Komisjoni sihtfinantseerimise arvelt järgnevate 
projektidesse: 

 uus täitemenetlusregister; 

 Eesti ee päringud; 

 STORK2. 

Suuremad arendustööd 2014. aastal on järgmised: 

 äriregistri infosüsteemi täiendused (sh korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisest 
tulenevad arendused); 

 raamatupidamistarkvara loomise jätkuarendused; 

 avaliku e-toimiku arendused; 

 kinnistusraamatu infosüsteemiga seotud arendused; 

 jälitustegevuste registri jätkuarendused; 

 majandushuvide deklaratsioonide registri loomine; 

 kohtute infosüsteemi arendused;  

 kinnipeetavate isikute registri arendused; 

 maksekäsu kiirmenetlus infosüsteemi arendused. 

  



 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Margus Sarapuu, kantsler 

44 

Lisa 11. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

(tuhandetes eurodes) 

Eraldised 
Perioodi 

algul 

Kasutatud 
perioodi 
jooksul 

Tühistatud/ 
lisandunud 

perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intressikulu 

Perioodi 
lõpul 

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 

s.h. pikaajalised 120 812 0 6 454 7 146 134 412 

      lühiajalised 2 249 1 774 2 290 0 2 765 

2013 

Pensionieraldised 137 177 1 953 -1 073 8 065 142 116 

s.h. kohtunike eripension 99 541 1 507 -2 005 5 835 101 864 

      prokuröride eripension 25 470 446 1 637 1 502 28 163 

      avaliku teenistuse pensionisuurenduse eraldis 12 166 0 -705 728 12 089 

Kokku 137 177 1 953 -1 073 8 065 142 116 

s.h. pikaajalised 134 412 0 -3 185 8 065 139 292 

      lühiajalised 2 765 1 953 2 012 0 2 824 

 

Eraldised 

 2013 2012 

 Arv Lühiajaline 
kohustus 

31.12.2013. 

Pikaajaline 
kohustus 

31.12.2013. 

Arv Lühiajaline 
kohustus 

31.12.2012. 

Pikaajaline 
kohustus 

31.12.2012. 

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

8 31 3 030 
 

7 0 2 398 

Pensionile jäänud 
kohtunikud 

65 1 691 22 899 58 1 478 19 342 

Töötavad kohtunikud 209 545 73 669 208 815 75 508 

Pensionile jäänud prokurörid 26 483 5 934 23 394 4 855 

Töötavad prokurörid 184 67 21 679 176 49 20 172 

Pensionilisa ATS-i alusel 1 562 7 12 081 1 732 29 12 137 

KOKKU 2 054 2 824 139 292 2 204 2 765 134 412 

 

Eraldisena on 2013. aasta bilansis kajastatud kohtunike ja prokuröride eripensione ning töötavatele 
avalikele teenistujatele ATS-i alusel arvestatavat pensionilisa. Pensionieraldisi on arvestatud 2 054 
inimesele, neist endiseid töötajaid 99. 

Tingimuslikud kohustused 

Seisuga 31.12.2013 oli justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutustel 30 käimasolevat 
kohtumenetlust ja 2 teadaolevat potentsiaalset nõuet, milles nõude summa ületab 10 tuhat eurot. 
Kõikidel juhtudel on esitatud kaebus Eesti Vabariigi, justiitsministeeriumi või tema valitsemisala asutuse 
vastu. Nendest käesoleva majandusaasta aruande koostamise ajaks on 6 menetlust niisugused, mille 
puhul senised otsused on tehtud justiitsministeeriumi kasuks ning seega suure tõenäosusega riigile 
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märkimisväärseid kohustusi ei kaasne. 10 menetluse ja kahe potentsiaalse nõude puhul on tegu 
niisuguste kohtuasjadega, kus varasemad otsused on tehtud osaliselt justiitsministeeriumi kahjuks ning 
nendega kaasnev kogukulu on hinnanguliselt 1 537 tuhat eurot. 4 kohtumenetluse puhul puudub 
kohtulahend I astmes, kuid nõude osaline rahuldamine on võimalik. 10 kohtumenetlust on arutusel 
esimese astme kohtus ja nende puhul lahend puudub. Hinnanguliselt ei ületa nende kohustuste 
realiseerumise tõenäosus 50%. 
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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 

31.12.2012 

Liisingud 1 182 5 397 59 618 66 197 

Laenud 465 0 0 465 

Kokku 1 647 5 397 59 618 66 662 

31.12.2013 

Liisingud 1 250 5 707 58 337 65 294 

Laenud 635 0 0 635 

Kokku 1 885 5 707 58 337 65 929 

     

Kulud laenukohustustelt 2013 2012   

Intressikulu kapitalirendilt -3 588 -3 643   

 

Laenukohustusena on kajastatud Eesti kohtuekspertiisi instituudi, registrite ja infosüsteemide keskuse 
ning justiitsministeeriumi toetuste kontodelt aasta lõpu seisuga tegelikult kasutatud sildfinantseerimine. 

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 investeeringud intressimääraga 0,45% kuus; 

 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 

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 

2013 

Saadud toetused           

Põhivara soetuseks ja vahendamiseks saadud 
sihtfinantseerimine 653 0 1 758 504 0 

Sihtfinantseerimine ja saadud sihtfinantseerimise 
vahendamine tegevuskuludeks 50 335 1 293 220 1 294 

Kaasfinantseerimiseks ja kaasfinantseerimise 
vahendamiseks saadud vahendid tegevuskuludeks 

0 0 31 2 43 

Tagasinõutud välismaine sihtfinantseerimine 0 0 -3 0 0 

Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 1 0 0 7 0 

Saadud toetused kokku 704 335 3 079 733 1 337 

 

Suurema osa saadud toetustest tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks moodustavad: 

 Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavad projektid äriregistri uue menetlustarkvara II 
etapp, pärimisregister, e-täitur, kohtute infosüsteem, kinnipeetavate register; ametlikud 
teadaanded, riigi teataja, parema õigusloome arendamine; 

 Eesti-Šveitsi projektid kohtute videokonverentsi seadmete soetamiseks, kohtuekspertiisi 
arendamiseks ja narkoravi õigusrikkujatele retsidiivriski vähendamiseks; 

 rohelise investeerimisskeemi raames hoonetesse energiatarbimist vähendavate investeeringud 
(projekt CO2). 

Lisaks sellele saadi toetusi Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni töörühmas osalemisega 
kaasnenud lähetuskulude katteks. 

Suurema osa saamata välismaisest sihtfinantseerimisest tegevuskuludeks ja põhivara soetuseks 
moodustab Eesti-Šveitsi projektid, Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavad parema 
õigusloome arendamise ja kinnipeetavate registri projektid. 

Suurimad sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed on Euroopa Komisjonilt infosüsteemide loomiseks, 
Siseturu Ühtlustamise Ametilt (OHIM) kaupade ja teenuste andmete integreerimiseks rahvusvahelisse 
kaubamärgiinfosüsteemi, Norra programmi raames nakkushaiguste ennetamise ja ravisüsteemi 
tugevdamiseks vanglates, noorte vägivallaprojekti „Progress“ raames interaktiivsete seminaride ja 
konverentside korraldamiseks. 

Saamata seadusandlusest tulenevate toetusena 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 

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 

2013 

Sotsiaaltoetused 

Toetused kinnipidamiskohtadest 
vabanenutele 

0 0 8 0 0 

Preemiad, stipendiumid 0 0 4 0 0 

Õppetoetused 0 0 2 0 0 

Sotsiaaltoetused kokku 0 0 14 0 0 

Õigusabi  334 0 3 598 666 0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 181 0 126 92 9 

Välismaise sihtfinantseerimise 
vahendamine tegevuskuludeks 

0 0 85 0 39 

Välismaise sihtfinantseerimise 
vahendamine põhivara soetuseks 

0 0 44 0 0 

Välismaine sihtfinantseerimise 
kaasfinantseerimine ja sihtfinantseerimise 
kaasfinantseerimise vahendamine 
tegevuskuludeks 

0 0 1 0 1 

Tagasinõutud välismaine 
sihtfinantseerimine 

0 1 -8 0 0 

Liikmemaksud 0 0 131 0 0 

Muud toetused kokku 515 1 3 977 758 49 

Antud toetused kokku 515 1 3 991 758 49 

 

Sotsiaaltoetustest suurima osa moodustab toetus kinnipidamiskohtadest vabanenutele. 

2013. aastal vabanes kinnipidamiskohtadest 1897 vangi, kellest said vabanemistoetust 564. 
Vabastamisel makstakse vangidele välja tema isikuarvel olevatest summadest hoiustatud 
vabanemistoetus. Juhul, kui vangil puudub isikuarvel raha, siis makstakse talle vastavalt 
vangistusseadusele ühekordse vabanemistoetusena hoiustatud summa ja ühe kuu töötutoetuse vahe. 

Suurim sihtfinantseerimiseks antud toetus on 2013. aastal tasutud riigi õigusabiks advokatuurile 
summas 3 805 tuhat eurot, mille õiguslikuks aluseks on riigi õigusabi seadus. Teised suurimad 
sihtfinantseerimiseks antud toetused on tasutud Õigusteenuste Büroole, Tartu Ülikoolile, Kurtide Liidule 
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ja Juristide Liidule. Õigusteenuste Büroole antud toetuse eesmärgiks on tasuta õigusabi osutamine 
interneti teel ja tasuta õigusnõustamise osutamine vähekindlustatud isikutele. Tartu Ülikoolile antud 
toetuse toel arendatakse ja viiakse ellu perevägivalla toimepanijate rehabilitatsiooniprogramm. Kurtide 
Liidule ja Juristide Liidule anti toetust individuaalsete konsultatsioonide käigus õigusabi osutamiseks. 

 

Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus maksmisele kuuluvate vabanemistoetuste kohta 

  31.12.2015 31.12.2014 

Toetuste liik Saajate arv Toetused  Saajate arv Toetused  

Vabanemistoetus 560 8 560 8 

Vabanemistoetused kokku 560  8 560 8 

 

Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta 

  31.12.2015 31.12.2014 

Saadaolev sihtfinantseerimine     

Norra finantsvahendid 1 495 1 090 

Šveitsi programm 423 423 

Euroopa Sotsiaalfond 769 363 

Euroopa Komisjoni programmide toetused 145 253 

Saadaolev sihtfinantseerimine kokku 2 832 2 129 

Antav sihtfinantseerimine     

Advokatuur 3 835 3 835 

Liikmemaksud 200 200 

Eraldis MTÜ-le õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamiseks 130 130 

Kuriteo ennetus 50 50 

SA Iuridicum 13 13 

Antav sihtfinantseerimine kokku 4 228 4 228 

Antav sihtfinantseerimine kokku 8 456 8 456 

  



 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Margus Sarapuu, kantsler 

50 

Lisa 14. Kaupade ja teenuste müük 

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 

Tulud korrakaitsest 4 412 3 536 

Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest 3 685 2 790 

Kinnipidamiskohtade tulud 727 746 

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud 0 36 

Tulu soojuse ja kütte müügist 0 36 

Tulud muudelt majandusaladelt 10 3 

Muu toodete ja teenuste müük 4 3 

Kantseleiteenuse tasu 2 2 

Muu toodete ja teenuste müük 2 1 

Kokku  4 426 3 578 

 

Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest koosnevad peamiselt registrite ja infosüsteemide keskuse 
elektroonilise päringusüsteemi kasutamise teenustasudest. Kokku laekus vastavaid tulusid 
aruandeaasta jooksul 3 361 tuhat eurot. 2012. aastal olid need tulud ligi 2 445 tuhat eurot. Tulud 
suurenesid 27%. 

Eesti kohtuekspertiisi instituudi muud tulud korrakaitsealasest tegevusest summas ligi 325 tuhat eurot 
sisaldavad tulusid ekspertiiside ja uuringute teostamisest ning Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi 
ühiskasutuses oleva vara renditasust. Tulud on vähenenud 6% seoses ekspertiiside ja uuringute arvu 
vähenemisega. 

Kinnipidamiskohtade tulud tulenevad vangistusseadusest. Vangistusseaduse § 25 alusel peab vangla 
võimaldama kinnipeetavatele kokkusaamise lähedastega, selleks ettenähtud ruumides ilma pideva 
järelevalveta. Pikaajalise kokkusaamiste toa kasutamise hinnakiri kehtestatakse vanglates direktori 
käskkirjaga. Vastavalt vangistusseaduse § 31 lg 2 alusel peab olema tagatud kinnipeetavale võimalus 
oma isikuarvel oleva raha eest kasutada elektrienergiat, telefoni, sauna, pesupesemisteenust, 
fototeenust ning osta vangla vahendusel toiduaineid, isikliku hügieeni tarbeid ja muid kaupu. 
Kinnipidamiskohtade tulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 2,6% (2013. aasta tulud 727 tuhat 
eurot) 

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud sisaldavad elektrienergia, soojusenergia, vee ja 
kanalisatsiooniteenuste edasimüüki Eesti Vanglatööstuse aktsiaseltsile. Aastast 2012 hakati vastavat 
tulu kajastama kulude vähendamisena. 

Kantseleiteenuse tasu on teabenõude alusel edastatavate materjalide paljundamise eest saadud tulu. 

Muu toodete ja teenuste müük koosneb patendiameti ja andmekaitse inspektsiooni korraldatud 
koolituste tuludest. 
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Lisa 15. Muud tulud  

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 Lisa 

Menetluskulude hüvitised 6 373 6 063 5B 

Konfiskeeritud ja konfiskeerimisese asendamisel saadud varad 814 684 5B 

Oportuniteeditasud 537 693 5B 

Välja nõudmata deposiidid ja tagatistasud 281 186   

Regressinõuded 38 9   

Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 26 8   

Kindlustushüvitised 2 1   

Muud (ebatavalised ) tulud 0 1   

Muud tulud 8 071 7 645   

Karistusseadustiku alusel määratud trahvid 2 527 1 687   

Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid 38 56   

Muud trahvid ja varalised karistused 20 16   

Äriseadustiku alusel määratud trahvid 6 132   

Trahvid ja muud varalised karistused kokku 2 591 1 891 5B 

Kasutatud varude müük 18 28   

Tooraine ja materjalide müügi tulu 0 1   

Kasum varude müügist 18 29   

Masinate ja seadmete müügitulu 10 0   
Müüdud muude rajatiste müügitulu 0 21   
Kasum materiaalse põhivara müügist 10 21   

Kasum varude ja põhivara müügist kokku 28 50   

Muud viivisintressitulud 1 2   
Muud tulud varadelt kokku 1 2   
Muud tulud kokku 10 691 9 588   

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. 

Menetluskulude hüvitised on suurenenud 5% ja olid 2013. aastal 6 373 tuhat eurot. 

Konfiskeeritud ja konfiskeerimise asendamisel saadud varasid on kajastatud summas 814 tuhat eurot, 
mis on 19% rohkem kui 2012. aastal. 

Oportuniteeditasud moodustasid 537 tuhat eurot. Vähenemine võrreldes eelmise aastaga 22%. Sellest 
kohtute oportuniteeditasud vähenesid 71% ja prokuratuuri oportuniteeditasud vähenesid 9%. 

Välja nõudmata deposiidi ja tagatistasuna on kajastatud riigituludesse kantud kautsjonid, 
tunnistajatasud ja muud välja nõudmata summad, mille väljanõudmise tähtajast on möödunud 3 aastat. 

Välja nõudmata deposiidid ja tagatistasud on suurenenud võrreldes 2012. aastaga 51%. 

Regressinõudeid on arvestatud 38 tuhat eurot vanglates koolituskulude hüvitamisi vastavalt 
koolituslepingule. 

Sunniraha on kohtutäiturite poolt 2013. aastal määratud 26 tuhat eurot. 

Kindlustushüvitisi on saadud ära jäänud lähetuste sõidukulude eest. 
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Karistusseadustiku alusel määratud trahvid on suurenenud 50%. 

Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvide tulu vähenes 32%, kuna trahve määrati 
arvuliselt vähem. 

Muud trahvid ja varalised karistused (sh tsiviil- ja haldusasjades määratud trahvid) on võrreldes 2012. 
aastaga suurenenud 25%. 

Äriseadustiku alusel määratud trahvid on vähenenud 95%, kuna äriseadustiku alusel 2013. aastal trahve 
praktiliselt ei määratud. 

Varude müügist on saadud kasum 18 tuhat eurot, tulu saadi vanglate vanametalli müügist. 

Masinate ja seadmete müügist saadi kasu 10 tuhat eurot, müüdi Harku ja Murru vangla 
radiograafiaseade. 

Muud viivisintressitulud olid 1 tuhat eurot, mis on registrite ja infosüsteemide keskuse lepingulistele 
klientidele kiirmenetluse korras määratud viivised. 
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Lisa 16. Tööjõukulud     

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud 32 346 33 619 

Töötajate töötasud 10 554 4 200 

Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasud 8 068 7 432 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 702 636 

Muude isikute töötasud 489 0 

Eripensionid ja pensionisuurendused 151 9 173 

Koosseisuvälised töötasud 0 2 400 

Töötasu kulud kokku 52 310 57 460 

Sotsiaalmaks 17 255 15 951 

Erisoodustused 542 489 

Töötuskindlustusmakse 433 555 

Tulumaks erisoodustustelt 146 132 

Kapitaliseeritud kulud oma valmistatud põhivara 
maksumusse 

-793 -740 

Erisoodustused ja maksukulud kokku 17 583 16 387 

Tööjõukulud kokku 69 893 73 847 

   

Keskmine töötajate arv 2013 2012 

Avaliku teenistuse ametnikud 2 294 2 738 

Töötajad 781 340 

Valitavad ja ametisse nimetatud ametnikud 208 205 

Kokku 3 283 3 283 

 

Ministrile ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 

Asutus/asutuste grupp Ametikohad 
2013 2012 

Töötasud Muud tasud Töötasud Muud tasud 

Justiitsministeerium minister 41 3 39 7 

Justiitsministeerium 
kantsler ja 
asekantslerid 

203 6 162 32 
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Lisa 16A. Tööjõukulud tasuliikide lõikes 

    2013 2012 

    
Ameti/põhipalk 
ja kokkulepitud 

tasud 
Ergutused 

Hüvitised 
ja 

toetused 
Kokku 

Astme- ja 
põhipalk 

Lisatasud ja 
tulemustasud 

Puhkuse- 
tasud 

Toetused ja 
hüvitused 

Kokku 

Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasud 8 062 0 6 8 068 5 678 674 1 069 11 7 432 

  sh minister  44 0 0 44 39 0 7 0 46 

Ametnikud 

  Kõrgemad ametnikud 0 0 0 0 6 584 2 021 1 331 37 9 973 

    sh kantsler 0 0 0 0 33 0 7 0 40 

  Vanemametnikud 0 0 0 0 9 171 1 997 1 585 52 12 805 

  Nooremametnikud 0 0 0 0 7 504 1 941 1 276 120 10 841 

  Juhid 4 387 60 101 4 548 0 0 0 0 0 

    sh kantsler 40     40 0 0 0 0 0 

  Tippspetsialistid 7 643 222 16 7 881 0 0 0 0 0 

  Keskastme spetsialistid 16 584 353 108 17 045 0 0 0 0 0 

  Nooremspetsialistid ja assistendid 2 744 99 29 2 872 0 0 0 0 0 

  Kokku avalike ametnike töötasu 31 358 734 254 32 346 23 259 5 959 4 192 209 33 619 

Töötajad 

  Juhid 1 394 99 10 1 503 756 56 101 0 913 

  Tippspetsialistid 4 202 217 14 4 433 1 663 94 233 6 1 996 

  Keskastme spetsialistid 3 320 134 10 3 464 599 30 67 3 699 

  Töölised ja abiteenistujad 0 0 0 0 421 108 56 7 592 

  Nooremspetsialistid ja assistendid 523 13 4 540 0 0 0 0 0 

  Töölised 603 4 7 614 0 0 0 0 0 

  Kokku töötajate töötasud 10 042 467 45 10 554 3 439 288 457 16 4 200 

  Koosseisuliste töötajate töötasu kokku 49 462 1 201 305 50 968 32 376 6 921 5 718 236 45 251 
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  2013 2012 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 702 636 

Koosseisuvälised töötasud     

  Muud koosseisuvälised tasud 0 1 921 

  Kinnipeetavate töötasu 0 465 

  Rahvakohtunike tasu 0 14 

  Kokku koosseisuvälised töötasud 0 2 400 

Muude isikute töötasud      

  Kinnipeetavate töötasu 451 0 

  Rahvakohtunike tasu 12 0 

  Muude isikute töötasu 26 0 

  Kokku muude isikute töötasud 489 0 

Muud tööjõukulud     

  Sotsiaalmaks 17 255 15 951 

  Töötuskindlustusmakse 433 555 

  Erisoodustused 542 489 

  Tulumaks erisoodustustelt 146 132 

  Muud tööjõukulud kokku 18 376 17 127 

Eripensionid ja pensionisuurendused   151 9 173 

Tööjõukulude kapitaliseerimine oma valmistatud põhivara maksumusse -793 -740 

Tööjõukulud koos kapitaliseeritud 
töötasuga 

  69 893 73 847 

Lisa 16B. Töötajate arv ametnike gruppide lõikes 

  2013 2012 

Keskmine töötajate arv Töötajate arv Töötajate arv 

Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 208 205 

Avaliku teenistuse ametnikud 2 294 2 738 

  Keskastme spetsialistid 1199 0 

  Nooremspetsialistid ja assistendid 468 0 

  Tippspetsialistid 432 0 

  Juhid 195 0 

  Vanemametnikud 0 1 196 

  Nooremametnikud 0 1 081 

  Kõrgemad ametnikud 0 461 

Töötajad 781 340 

  Tippspetsialistid 273 141 

  Keskastme spetsialistid 273 68 

  Töölised 90 0 

  Nooremspetsialistid ja assistendid 88 0 

  Juhid 57 41 

  Töölised ja abiteenistujad 0 90 

Kokku 3 283 3 283 
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Valitavad ja ametisse nimetatud isikud justiitsministeeriumi valitsemisalas on minister ja kohtunikud. 

Avaliku teenistuse ametnikud on ministeeriumi, andmekaitse inspektsiooni, patendiameti, prokuratuuri, 
kohtute ja vanglate ametnikud. 

Seoses uue ATS-i jõustumisega 1.04.2013 vähenes ametnike ning kasvas töölepingulises suhtes 
olevate töötajate arv, aga töötajate keskmine üldarv võrreldes 2012. aastaga ei muutunud. Töölepingud 
on sõlmitud enamiku valitsemisala asutuste juhtide, keskastme spetsialistide, nooremspetsialistide, 
tööliste ja abiteenistujatega. 

Aruandeperioodil arvestati koosseisulistele töötajatele töötasu 50 968 tuhat eurot. Keskmine kuupalk on 
1294 eurot. Võrreldes 2012. aastaga on keskmine töötasu kasvanud 12,6%.  

Justiitsministeeriumi valitsemisalas töötab keskmiselt 208 valitavat ja ametisse nimetatavat ametnikku. 
Valitavate isikute palk vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike 
ametipalkade seadusele sõltus kuni 30.06.2013 keskmisest brutopalgast ja oli vastavalt seadusele 
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.  

Alates 1.07.2013 muutusid kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade seaduse alusel kohtunike palkade 
arvestuspõhimõtted. Selle alusel muutus kohtunike palk kõrgemate riigiteenijate ametipalga seaduse § 
2 lõikes 1 nimetatud kõrgeima palgamäära (5200 eurot), lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära 
indeksi (indekseerimine rakendub 1. aprillist 2015) ning § 3 sätestatud koefitsiendi korrutis. Ministri 
ametipalga koefitsient on 0,85. Ringkonnakohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,75. Maa- ja 
halduskohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,65. 

Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud eripensione kohtunikele ja 
prokuröridele ning pensionilisa avalikele teenistujatele. Pensionieraldiste muudatused kajastatakse 
jooksva perioodi kuludena, 2013. aastal suurendasid pensionieraldised tööjõukulusid 151 tuhat eurot, 
2012. aasta kulud olid 9 173 tuhat eurot.  

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt on kapitaliseeritud infosüsteemide arendamisega 
seotud töötajate töötasusid ja võetud need registrite ja infosüsteemide keskuses arvele immateriaalse 
põhivarana summas 793 tuhat eurot (vt lisa 10). Suuremad arendatud infosüsteemid olid: e-toimiku 
infosüsteem, avalik e-toimik, kohtute infosüsteem, äriregistri infosüsteem, riiklik 
kriminaalmenetlusregister ja kinnipeetavate register. Arendustööd jätkuvad 2014. aastal. 

Erisoodustused on kajastatud vastavalt tulumaksuseaduse § 48 sätestatud tingimustel ja ulatuses. 
Erisoodustustelt on arvestatud ja tasutud erisoodustuste tulu- ja sotsiaalmaks. 

Suurima osa erisoodustustest moodustavad muud erisoodustused (36%). Muude erisoodustustena on 
arvestatud ühisürituste läbiviimiseks tehtud kulutusi, sportimiskulusid, kingitusi ja esemelisi autasusid 
oma töötajatele. 

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasude muude tasude veerus on arvestatud puhkusetasud. 
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Lisa 17. Majandamiskulud     

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 

Administreerimiskulud  1 896 1 946 

sealhulgas: 

  Postiteenused 455 481 

  Tõlketeenused 255 216 

  Bürootarbed 219 282 

  Paljundus- ja printimiskulud 165 145 

  Sideteenused 155 151 

  Trükised ja muud teavikud 127 131 

  Info- ja PR teenused 114 207 

  Esindus- ja vastuvõtukulud  110 129 

  Personaliteenused 107 41 

  Teised administreerimiskulud 189 163 

Uurimis- ja arendustööd  33 32 

Lähetuskulud  835 696 

sealhulgas: 

  Lühiajalised lähetused 661 536 

  Pikaajalised lähetused 174 160 

Koolituskulud 738 634 

sealhulgas: 

  Koolitusteenused 465 397 

  Majutuskulud 91 65 

  Sõidukulud 68 53 

  Teised koolituskulud 114 119 

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud  14 375 13 565 

sealhulgas: 

  Üür ja rent 10 558 9 337 

  Elekter 1 181 1 358 

  Küte ja soojusenergia 1 170 1 291 

  Vesi ja kanalisatsioon 1 081 1 156 

  Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 144 131 

  Korrashoiuteenused 90 119 

  Remont, restaureerimine, lammutamine 66 83 

  Teised kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 85 90 

Sõidukite majandamiskulud  833 799 

sealhulgas: 

  Rent 480 446 

  Kütus 227 238 

  Remont ja hooldus 60 53 

  Teised sõidukite majandamiskulud 66 62 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  2 481 2 003 
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sealhulgas: 

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus 1 367 1 219 

  Remondi- ja hooldusteenused 444 522 

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tarkvara 365 63 

  Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud 130 31 

  Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 107 99 

  Teised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  68 69 

Inventari majandamiskulud  648 382 

sealhulgas: 

  Inventar ja selle tarvikud 561 306 

  Teised inventari majandamiskulud  87 76 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud  230 219 

sealhulgas: 

  Remondi- ja hooldusteenused 211 191 

  Teised töömasinate ja seadmete majandamiskulud  19 28 

Toiduained ja toitlustusteenused  1 336 1 382 

Meditsiinikulud ja hügieenikulud  3 238 2 778 

sealhulgas: 

  Tervishoiuteenused 2 285 1 906 

  Kohtupsühhiaatriline, joobe-, narko- ja muud ekspertiis 516 569 

  Meditsiini- ja hügieenitarbed 437 303 

Õppevahendite ja koolituse kulud 22 24 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 69 107 

Tootmiskulud 484 500 

Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) 328 364 

Muu erivarustus ja materjalid 628 709 

Mitmesugused majanduskulud 456 390 

  Teised muud mitmesugused majandamiskulud 67 64 

  Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud 58 66 

  Transporditeenused 54 84 

  Muud mitmesugused majanduskulud 277 176 

Kokku 28 630 26 530 

 

Rendikulu katkestamatutest kasutusrendilepingutest 
tulevastel perioodidel 

31.12.2013 31.12.2012 

Esimesel majandusaastal 17 680 11 439 

2 kuni 5 aastal 25 281 24 018 

peale 5 aastat 69 016 64 583 

Kokku 111 977 100 040 

 

Majandamiskulud on ministeeriumi valitsemisalas kokku suurenenud 2 100 tuhat eurot (8%). 

Administreerimiskulud vähenesid kokku 50 tuhat eurot (-3%). 

Kõige rohkem, summas 93 tuhat eurot (-45%), vähenesid info- ja PR teenuste kulud. 
Justiitsministeeriumi kulud vähenesid 47 tuhat eurot (-45%) seoses sellega, et 2012. aastal korraldati 
põhiseaduse 20. aastapäev. Lisaks justiitsministeeriumile vähenesid kinnipidamiskohtade kulud 
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36 tuhat eurot (-76%) peamiselt seetõttu, et 2012. aastal tehti suur sisekaitseakadeemia 
korrektsioonieriala värbamiskampaania ning lisaks toodeti vanglateenistuja tööd tutvustav õppefilm. 
2013. aastal neid tegevusi nii suures mahus ei tehtud.  

Bürootarvete kulud vähenesid kokku 63 tuhat eurot (-22%). Kõige suurem vähenemine toimus kohtute 
bürookuludes 67 tuhat eurot (-37%) seoses omandireformi vahenditest toimikukaante hankimisega 
Harju maakohtu poolt kinnistusraamatu kannete digitaliseerimisel 2012. aastal, 2013. aastal 
toimikukaani ei hangitud. 

Tõlketeenused suurenesid 39 tuhat eurot (18%), sh kohtute tõlkekulude suurenesid 24 tuhat eurot 
(50%), mille põhjuseks on menetluses olevad kohtuasjade tõlkekulude kasv (suurenenud on erinevate 
rahvuste osakaal). Märkimisväärselt suurenesid ka kinnipidamiskohtade tõlkekulud, kokku 12 tuhat 
eurot (47%). Eesti vanglasüsteemis korraldati koostöös välisriikide kolleegidega koolitusi, mistõttu 
tõlkekulud suurenesid. Justiitsministeeriumi tõlketeenused suurenesid 6 tuhat eurot (15%), kuna tõlgiti 
suuremas koguses seaduseid. 

Personaliteenuste kulud osas toimus kõige suurem kulude kasv, kus kokku suurenesid kulud 66 tuhat 
eurot (161%). Personaliteenuste puhul oleneb kulu sellest, kui suur on kaadri voolavus ja kui palju uusi 
inimesi on vaja värvata – see on aastati erinev. Suurim kulude kasv toimus kinnipidamiskohtades 
47 tuhat eurot (304%), mille peamiseks põhjuseks on võrreldes 2012. aastaga märkimisväärselt 
suuremas mahus personali värbamiskampaania läbiviimine (peamiselt alakomplekteeritud Tallinna 
vangla jaoks uute töötajate otsimine). 10 tuhat eurot (623%) suurenesid registrite ja infosüsteemide 
keskus kulud, kuna viidi läbi „Juhtide 360 kraadi hindamine“. 

Lähetuskulud suurenesid 139 tuhat eurot (20%), mille põhjuseks oli lühiajaliste lähetuskulude 23%-line 
kasv summas 125 tuhat eurot. Pikaajalised lähetused kasvasid kokku 14 tuhat eurot (8%). Lühiajalistes 
lähetustes oli kõige suurem kasv registrite ja infosüsteemide keskusel 44 tuhat eurot (67%), kuna 
asutuse töötajad teostasid töid Omaanis arendades seal Äriregistri infosüsteemi. Patendiameti kulud 
kasvasid 28 tuhat eurot (45%) peamiselt seetõttu, et Siseturu Ühtlustamise Ametiga (OHIM) on 
koostööfondi projektide raames kasvanud kaubamärgialaste töökoosolekute ja nõupidamiste arv, millest 
oodatakse patendiameti spetsialistide osavõttu. Lisaks on kasvanud Euroopa Patendiameti (EPO) poolt 
korraldatud lähetuste maht. 

Koolituskulud suurenesid 104 tuhat eurot (16%). Kõige enam suurenesid koolituskulud Eesti 
kohtuekspertiisi instituudis 43 tuhat eurot (55%) seoses koolitusmahu taastamisega arvestatavale 
tasemele, kuna varasematel aastatel vähendati koolituste mahtu. Registrite ja infosüsteemide keskuses 
suurenesid kulud 21 tuhat euro (34%), sest suurendati IT koolituste mahu ja juhtide ning meeskondade 
arengut toetavate tegevuste koolitusi.  

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud suurenesid kokku 478 tuhat eurot (24%). Kõige suurem 
kulude muutus oli registrite ja infosüsteemide keskusel, kelle kulud suurenesid 493 tuhat eurot (29%) 
peamiselt seetõttu, et kinnipidamiskohtadele soetati MS Office 2013 kontoritarkvara litsentsid. Lisaks 
soetati kohtutele uusi printereid ja paigaldati uued helisüsteemid. 

Inventari majandamiskulud suurenesid kõikidest kontogruppidest protsentuaalselt kõige enam ehk 70%, 
summaliselt 266 tuhat eurot. Kinnipidamiskohtades muutus on olnud kõige suurem, so 207 tuhat eurot 
(kasv 88%) seoses erivahendite ühekordsete soetustega (relvad, raadiojaamad, kaitsevarustus). Eesti 
kohtuekspertiisi instituudis kasvasid inventari majandamiskulud 35 tuhat eurot (117%) eelkõige tingituna 
asjaolust, et DNA ekspertiisi väheväärtuslik inventar oli suures osas vananenud ja vajas väljavahetamist 
ning osaliselt ka hooldust. Kasv oli ka justiitsministeeriumi inventari kuludes 32 tuhat eurot (363%), mille 
tingisid majasisesed remonttööd ja uue mööbli ning nõude soetamine. 

Meditsiinikulud ja hügieenikulud kasvasid 460 tuhat eurot (17%), sealhulgas suurenes enim 
tervishoiuteenuste tellimine (379 tuhat eurot, 20%). Meditsiini- ja hügieenitarbeid osteti rohkem 
134 tuhat euro eest (kasv 44%). Kinnipidamiskohtades kasvasid kulud 235 tuhat eurot (32%) peamiselt 
seetõttu, et oli vajadus soetada rohkem ravimeid ning osutada kinnipeetavatele raviteenust. Ühtlasi viidi 
läbi suuremas mahus B-hepatiidi analüüse, samuti motiveeritakse töötavaid kinnipeetavaid täiendavate 
hügieenitarvikutega. Lisaks algas vanglates 2013. aastal Norra välisabiprojekt „Rahvatervis“, mille 
raames tehti ca 80 tuhande euro jagu kulusid laekunud toetuse arvelt.  

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud vähenesid 38 tuhat eurot (-36%). 
Kinnipidamiskohtade kulud vähenesid 36 tuhat eurot (-49%) seoses asjaoluga, et 2012. aastal maksti 
kinnipeetavatele eesti keele õpetamise eest firmale majandamiskuluna, ent 2013. aastal olid kõik 
keeleõpetajad töölepingu alusel teenust pakkuvad eraisikud. Patendiameti kulud vähenesid 9 tuhat 
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eurot (-81%), kuna 2012. aastal toimus patendiameti taasasutamise 20. aastapäevale pühendatud 
rahvusvaheline konverents (ühekordne kulu). 

Eri- ja vormiriietuse kulud vähenesid 36 tuhat eurot (-10%), kusjuures kinnipidamiskohtades oli kulude 
vähenemine 57 tuhat eurot (-17%), kuna 2012. aastal telliti ühekordse tööna vanglaametnike uute 
vormiriiete kujundamine ning näidiseksemplarid. Lisaks soetati 2012. aastal ühekordselt suurem kogus 
kinnipeetavate talviseid riideid. Samal ajal suurenesid kulud kohtutes kokku 23 tuhat eurot (123%), kuna 
kohtunike ja kordnike ametiriietuse soetamiseks viidi läbi uus riigihange, mida ei tehta iga-aastaselt. 

Muu erivarustuse ja materjalide kulud vähenesid 81 tuhat eurot (-11%), sealhulgas vähenes Eesti 
kohtuekspertiisi instituudi kulu 62 tuhat eurot (-9%) seoses sellega, et DNA kemikaale soetati 2012. a 
eelarvest 51 tuhat euro eest 2013. aastaks ette. 

Mitmesugused majanduskulud suurenesid 66 tuhat eurot (17%). Kõige enam suurenesid muud 
mitmesugused majandamiskulud kohtutes, kokku 90 tuhat eurot (59%). Peamine suurenemine oli 
tingitud pankrotihaldurite kuludest (80 tuhat eurot), 10 tuhat eurot suurenesid ehitusekspertiisid jt 
mittemeditsiinilised ekspertiisid. Kinnipidamiskohtade muud majandamiskulud suurenesid 10 tuhat eurot 
(79%), peamiselt tänu välisriikide kolleegidega ühiskoolituse läbiviimisega kaasnenud kuludega. Samuti 
suurendas kulusid uus algatus, mille raames pakutakse kooliõpilastele vanglas enesekaitsekursustel 
osalemise võimalust.   
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Lisa 18. Muud kulud     

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 

Finantskulud 11 652 10 788 

sealhulgas: 

intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt 8 065 7 146 

intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt 3 588 3 642 

Muud kulud kokku 11 106 10 239 

Maksu- lõivu- ja trahvikulud 6 290 6 162 

sealhulgas: 

käibemaks 6 279 6 145 

maamaks 6 7 

riigilõivud 5 7 

loodusressursside kasutamise ja saastetasud 0 3 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu-, lõivu- ja 
trahvinõuetest 

4 221 3 646 

sealhulgas: 

kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 3 475 2 346 

trahvinõuded 746 1 300 

Edasiantud lõivud 515 408 

Muud tegevuskulud 53 17 

sealhulgas: 

kahjutasud, viivised 52 16 

valuuta kursivahed 1 1 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest 27 6 

sealhulgas: 

muud nõuded 21 2 

nõuded müüdud toodete ja teenuste eest 6 4 

 

Muudest tegevuskuludest suurima osa moodustavad finantskulud. Arvestatud on intressikulu 
diskonteeritud pikaajaliste pensionieraldiste kohustuselt summas 8 065 tuhat eurot. 

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile on tasutud Viru ja Tartu vanglate kapitalirendilepingust tulenevalt intresse 
summas 3 015 tuhat eurot ning kohtuekspertiisi instituudi hoone eest 573 tuhat eurot. Intressikulu on 
vähenenud võrreldes eelmise aastaga 1%, kuna Harku ja Murru vanglal lõppes kapitalirent aastal 2012. 

Maksu- lõivu- ja trahvikulud – suurima kulu moodustab käibemaks summas 6 279 tuhat eurot. Riigilõive 
on tasutud 5 tuhat eurot, peamiselt kohtuasjade toimingute ja kohtulahenditega seotud riigilõivud, 
liiklusregistri toimingute riigilõivud, sageduslubade riigilõivud, eriarstiabi osutamise tegevusloa 
taotlusega seotud riigilõiv. Maamaksukulu on 6 tuhat eurot. 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu, lõivu- ja trahvinõuetest suurima osa moodustavad 
ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud kohtuotsuste alusel välja mõistetud nõuded summas 3 475 tuhat 
eurot. Ebatõenäoliseks hinnatud trahvinõuete kulu on 746 tuhat eurot, vähenemine on tingitud äriregistri 
trahvide arvu vähenemise tõttu. 

Edasiantud lõivukuludena on kajastatud patendiameti kogutud Euroopa patentide lõivudest 50% 
edasikandmine Euroopa Patendiametile. 

Muud tegevuskulud on 53 tuhat eurot. Suurim kulu on kahjutasud, viivised 43 tuhat eurot ja 
kinnipeetavate varalise ja mittevaralise kahju hüvitamised 9 tuhat eurot. 
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Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest on suurenenud võrreldes 2012. aastaga neli korda 
ning moodustas 2013. aastal 27 tuhat eurot. Kajastatud on sunnirahade ja kohtutäituri ettemaksete 
ebatõenäoliseks kandmine, samuti registrite ja infosüsteemide keskuse allahinnatud müüdud teenused. 
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Lisa 19. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 Lisa 

Materiaalse põhivara amortisatsioon  4 185 6 796 9 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon  2 012 1 704 10 

Kahjum bioloogilise varade ümberhindlusest 2 0   

Kokku 6 199 8 500   

  



 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Margus Sarapuu, kantsler 

64 

Lisa 20. Siirded 

(tuhandetes eurodes) 

  2013 2012 

Rahalised siirded 

Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 117 106 109 497 

Riigieelarvesse üle antud laekumised -27 198 -28 957 

Rahalised siirded kokku 89 908 80 540 

Mitterahalised siirded teiste raamatupidamiskohustuslastega 

Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 4 331 3 977 

Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -1 713 -2 433 

Mitterahalised siirded kokku 2 618 1 544 

Siirded tulemi elimineerimiseks 4 110 16 924 

Siirded kokku 96 636 99 010 

 

Saadud suurimad siirded - teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt: 

 rahandusministeeriumile antud pensionieraldise kohustus lahkunud töötajate kohta, kes ei 

jätkanud staaži kogumist lahkumise aastal teises riigiasutuses summas 1 661 tuhat eurot; 

 sotsiaalkindlustusameti poolt väljamakstud 2013. aastal prokuröride eripensioni kulud summas 

446 tuhat eurot ja kohtunike eripensioni kulud summas 1 507 tuhat eurot (vt lisa 11); 

 sotsiaalkindlustusametile antud kohustus pensionile jäänud töötajate pensionieraldised 

summas 641 tuhat eurot; 

 riigikantseleilt saadud ametniku välismissioonil viibimise aja eest palgakulude katteks 29 tuhat 

eurot; 

 riigi infosüsteemide ametilt saadud toetusteks äriregistrisse kantud ettevõtete ja ühingute 

aadressiandmete sidumine ADS-iga projektijuhi palgakuludeks 4 tuhat eurot ning 

kinnistusraamatusse kantud korteriomandite aadressiandmete sidumine ADS-iga tööde 

teostamiseks 23 tuhat eurot; 

 keskkonnaministeeriumilt saadud kinnistu maksumusega 10 tuhat eurot Tallinna linnas 

Vesilennuki tn 5c, Vesilennuki tn 5b, Vesilennuki tn 12d ja Vesilennuki tn T4. 

Üle antud suurimad siirded - teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele: 

 sotsiaalkindlustusametile üle kantud kohtunike ja prokuröride eripensionid summas 1 523 tuhat 

eurot; 

 sisekaitseakadeemiale 2013. aasta riigieelarve seaduses ettenähtud ülekantud eraldis summas 

80 tuhat eurot justiitskolledžis õppivatele üliõpilastele motiveeriva õppetoetuse maksmiseks, 

üliõpilaste ja õpilastele majutuse ja toitlustamise tagamiseks või hüvitamiseks ning muudeks 

õpimotivatsiooni või õppekvaliteeti tõstvateks tegevusteks; 

 kultuuriministeeriumile üle antud kinnistu Tallinna linnas Vesilennuki tn 6 maksumusega 

74 tuhat eurot; 

 siseministeeriumi valitsemisalale Eesti kohtuekspertiisi instituudi poolt üle antud Eesti-Šveitsi 

projekti raames vara summas 8 tuhat eurot; 

 riigi infosüsteemide ametile registrite ja infosüsteemide keskuse poolt antud toetus „Ettevõtja 
teavituskalendri“ elluviimiseks summas 23 tuhat eurot. 
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Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

(tuhandetes eurodes) 

  Tulud 
Kulud ja 

investeeringud 
Finantseerimis-

tehingud 

Esialgne eelarve 29 185 -116 490 -1 443 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -6 740 0 

Eelarves kavandatud toetused -2 316 2 316 0 

Tegelikult laekunud toetused 2 760 -2 760 0 

Kasutatud arvelduskrediit 0 -141 0 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -3 770 3 770 0 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 4 530 -4 530 0 

Eelarves kavandatud edasiantavad maksud -500 500 0 

Tegelikud edasiantavad maksud 489 -489 0 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud 0 2 185 0 

Tegelikud muud arvestuslikud kulud 0 -1 801 0 

Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist  0 -1 082 0 

Saadud omandireformi reservfondist 0 -1 107 0 

Kokku lõplik eelarve 30 378 -126 369 -1 443 

 

Lõpliku eelarve kujunemist mõjutasid kõige enam: 

 eelnevast aastast üle tulnud vahendid (6 740 tuhat eurot); 

 plaanitust suurem laekunud omatulu (4 530 tuhat eurot, mis on 760 tuhande euro võrra 
plaanitust suurem); 

 suurem laekunud toetuse summa (2 760 tuhat eurot ja 141 tuhat eurot saadud 
sildfinantseerimine, mis on plaanitust 585 tuhande euro võrra suurem); 

 saadud lisaks vahendeid Vabariigi Valitsuse reservfondist 1 083 tuhat eurot; 

 saadud lisaks vahendeid omandireformi reservfondist 1 107 tuhat eurot; 

 planeeritust väiksemad arvestuslikud kulud (1 801 tuhat eurot, mis on 384 tuhande euro võrra 
väiksem). 

Asutuste gruppide järgi suuremad muutused võrreldes eelarveliste tulude prognoosiga olid järgmised: 

 registrite ja infosüsteemide keskuse 2013. aasta eelarve tulude maht suurenes seoses 
planeeritust enam laekunud tuluga majandustegevusest (633 tuhat eurot), mis on tingitud 
peamiselt äriregistri ja kinnistusraamatu päringute prognoositust suurema mahuga. Lisaks 
suurenesid laekunud toetused 661 tuhande euro võrra. Aasta jooksul lisandus kolm suurt 
projekti, milledeks olid „E-täituri infosüsteem“ ja „Äriregistri liidestus ADS-iga“ ning „AET 
kodaniku päringud“. 

 Eesti kohtuekspertiisi instituudi majandustegevusest laekunud tulu osutus prognoositust 
suuremaks 51 tuhande euro võrra peamiselt politsei poolt tellitud suuremast narko- ja 
joobetuvastusekspertiiside mahust. Toetuseid laekus suuremas summas 589 tuhat eurot 
peamiselt kahe suurema projekti „Meetmed piiride kindlustamiseks“ ning „Sõrmejälgede 
automatiseeritud identifitseerimise süsteemi (AFIS) arendamine“ tulude laekumisest. 

 kinnipidamiskohtade majandustegevusest laekunud tulu osutus suuremaks 79 tuhande euro 
võrra, mille tingis suurem töötajate söökla ning kinnipeetavate kaupluse käive. 

 justiitsministeeriumi toetuste laekumine kujunes planeeritust väiksemaks 854 tuhat eurot, mis 
on tingitud välisabiprojekti „Laste ja noorte taasühiskonnastamine“ toetuse mittelaekumisest 
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(projekt jagati alamprojektideks ja nimetati ümber). Projekti „Nakkushaiguste ennetussüsteemi 
tugevdamine vanglates“ rahastamine muutus (projekti toetus laekub ja väljamakseid tehakse 
Sotsiaalministeeriumi eelarvest). Väiksemas mahus laekus toetust projektidele „Parema 
õigusloome arendamine“, „Uimastisõltlastest süüdimõistetute ravi ja rehabilitatsioon“ ning 
„Riskilaste ja noorte programm“. 

Kulude eelarvet suurendasid kõige enam 2012. aastast üle tulnud vahendid (6 740 tuhat eurot). 
Sildfinantseeringu vahendite tõttu kanti 2013. aastasse üle toetuste jääki -144 tuhande euro ulatuses, 
millest jätkati pooleliolevate välisabiprojektide rahastamist: 

 meetmed piiride kindlustamiseks; 

 sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemi (AFIS) arendamine; 

 uimastisõltlastest süüdimõistetute ravi. 

Lisaks kanti 2013. aastasse üle 2012. aastal kasutamata jäänud majandustegevusest laekunud tulu 
1 405 tuhat eurot ning riigieelarvelisi vahendeid seoses erinevate hangete ning lepingute eest 
väljamaksete tegemise edasilükkumisega 2013. aastasse. 
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Lisa 22. Sündmused pärast bilansipäeva 

Alates 1.01.2014 kasutab riigi tugiteenuste keskus justiitsministeeriumi valitsemisalale teenuste 
pakkumiseks arvestustarkvara SAP uuemat versiooni, mis võimaldab kasutusele võtta uue riigieelarve 
baasseadusega (jõustunud 23.03.2014) kehtestatud eelarvestamise ja finantsarvestuse 
arvestusobjektid. Samuti luuakse SAP uue versiooniga võimalused üleminekuks tekkepõhisele ning 
tegevuspõhisele eelarvestamisele. 

Uue riigieelarve baasseaduse jõustumine toob suure tõenäosusega endaga kaasa mitmeid muutusi 
tulevikus ning selle mõjud ei ole hetkel veel piisava täpsusega prognoositavad. 

Alates 2014. aastast kajastatakse kohtupsühhiaatrilise sundravi rahastamise vahendeid 
justiitsministeeriumi eelarve asemel sotsiaalministeeriumi eelarves. Muudatusega korrastati süsteemi 
ning viidi ravi rahastamise lepingute sõlmimine sinna, kus asub riigis tervishoiusüsteemi koordineerimise 
kompetents. Muudatusega tõsteti justiitsministeeriumi eelarvest ümber sotsiaalministeeriumi eelarvesse 
kokku 1 836 tuhat eurot (2013. aasta eelarvest 1 553 tuhat eurot, 2014 eelarvesse lisavahenditeks 
saadud 280 tuhat eurot ning ravi rahastamise koordineerimisega seotud personalikulu 3 tuhat eurot). 

Riiginõuete tõhusamaks haldamiseks on käivitamisel nõuete arvestamise programm (NAP). Esimese 
etapina on alates 1. aprillist 2014 võimalik kodanikel e-maksuameti/e-tolli kaudu näha oma äriregistri, 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri ning kinnistusraamatu toimingute 
riigilõivude ja äriregistri trahvide ning osakapitali deposiitidega seotud arvestust. Projekti teine etapp 
saab valmis 1. juuliks 2014, misjärel hakkavad inimesed nägema e-maksuameti/e-tolli kaudu ka kohtute 
ja prokuratuuri lahenditest tulenevaid riigi rahalisi nõudeid. Nõuete detailne arvestus saab toimuma 
bilansivälisena ning bilansis kajastatakse nõuded koondkannetena. 
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD 

 

Justiitsministeeriumi 2013. 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/  

      

       

Andres Anvelt 

minister 
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kantsler 


