Majandusaasta aruanne
2011
Nimi

Siseministeerium

Aadress

Pikk 61, Tallinn 15065

Telefon

612 5008

Faks

612 5010

E-post

info@siseministeerium.ee

Interneti kodulehekülg

www.siseministeerium.ee

Tegevjuht

Tarmo Türkson

Majandusaasta
aruandest.

aruanne

koosneb

tegevusaruandest

ja

raamatupidamise

Dokument koosneb 141 leheküljest.

1

Sisukord
2011. aasta siseturvalisuse valdkonna märksõnad olid ennetustöö, piirijärjekordade
vähendamine ja vabatahtlikkuse edendamine. ........................................................................... 3
2011. aasta rahvastiku- ja regionaalvaldkonnas ......................................................................... 5
Tegevusaruanne .......................................................................................................................... 8
1.

Organisatsioon ja tähtsamad majandusnäitajad .................................................................. 8

2.

Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest .................................................................... 12
Tegevusvaldkond: Sisejulgeolek ....................................................................................... 12
Tegevusvaldkond: Rahvastik ja regionaalala ................................................................... 50

3. Asutuse juhi hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade
riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditeerimise korraldamisel ...................... 71
4.

Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevatest üksustest ............................................... 73

5.

Tähtsamad arendustegevuse projektid ja investeeringud ................................................. 81

6.

Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete tasud .................................................... 83

Raamatupidamise aastaaruanne ................................................................................................ 84
Bilanss ...................................................................................................................................... 84
Tulemiaruanne .......................................................................................................................... 85
Rahavoogude aruanne .............................................................................................................. 86
Netovara muutuste aruanne ...................................................................................................... 87
Riigieelarve täitmise aruanne ................................................................................................... 88
Raamatupidamise aastaaruande lisad (1-24) ............................................................................ 91
Allkirjad majandusaasta aruandele ......................................................................................... 141

2

Siseminister Ken-Marti Vaher

2011. aasta siseturvalisuse valdkonna märksõnad olid ennetustöö,
piirijärjekordade vähendamine ja vabatahtlikkuse edendamine.
Inimeste elu ja tervise säästmine ning kaitsmine on turvalisuse tagamisel prioriteedid. Seetõttu
oleme 2011. aastal senisest rohkem keskendunud ennetustööle, et mitte ainult leevendada
tagajärgi, vaid teha kõik, et kuritegusid ja õnnetusi üldse ei toimuks. Iga ennetusse pandud
euro toob hinnanguliselt tagasi 10 eurot. Ennetustegevuse peamine mõte on suurendada
inimeste teadlikkust, et nad tunneksid ohutusnõudeid, tajuksid riske ning oskaksid käituda
endale ja teistele ohutult. 2012. aastast alustas tööd Häirekeskus, mille täies mahus üle Eesti
töölehakkamise ajaks on sätestatud 2014. aasta. Projekti käigus ühendatakse elanikkonna
jaoks kaks peamist hädaabinumbrit 112 ja 110 ühtseks numbriks 112. See peab tagama
kiirema abi jõudmise elanikkonnani ning lihtsama kodaniku vaate riigile.
2011. aasta jooksul loodi vabatahtlike toetamiseks varasemast paremad tingimused.
Vabatahtlusega on nii Politsei- ja Piirivalveametis kui ka Päästeametis loodud koordineerijate
kohad, kes peavad tegelema vabatahtlike otsimise, värbamise ja igakülgse juhendamise ning
abistamisega. Samuti on suunatud vabatahtlikele varasemast rohkem rahalisi ressursse.
Turvalisuse tagamisel on üks läbivaid põhimõtteid olnud ka võitlus raske organiseeritud
kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, mis õõnestavad riigi usaldusväärsust ning kahjustavad
elanike turvatunnet. Et varjatud kuritegevuse vastast võitlust tugevdada, taastasime 2011.
aastal Politsei- ja Piirivalveametis keskkriminaalpolitsei, kus loodi eraldi kesksed üksused nii
korruptsioonivastaseks tegevuseks kui ka kriminaaltulu tuvastamiseks. Senisest oluliselt
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suurema tähelepanu pööramine nendele valdkondadele on toonud ilmsiks ka nõrku kohti
õigusruumis, mille analüüs 2011. aastal algas. Üks läbivaid põhimõtteid on olnud ressursi
suunamine sellistele rasketele ja varjatud kuritegudele, mis teenivad kuritegelikku tulu. Nende
valdkondade arendamisele oleme pööranud ja pöörame erilist tähelepanu.
Alates 1. veebruarist 2011 väljastatakse Eestis digitaalse isikutunnistuse ühe liigina riikliku
garantiiga mobiil-ID sertifikaate. Tänu sellele unikaalsele lahendusele sai valija 2011. aasta
parlamendivalimistel esimest korda kasutada enda identifitseerimiseks mobiiltelefoni.
2011. aasta aprilliks oli määratlemata kodakondsusega Eestis elanike arv langenud alla
100 000 ning see väheneb pidevalt. Eesti riigi jaoks oli ja on jätkuvalt oluline, et siin elavad
välismaalased sooviksid siduda oma tuleviku Eestiga ning saaksid Eesti kodakondsuse.
Sisejulgeolekusüsteemi 2011. aasta ajalooline ülesanne oli tuua euro turvaliselt Eestisse ja
transportida see kõigisse Eesti piirkondadesse. See oli ajaliselt kõige pikem turvalisuse
tagamise operatsioon, mis Eestis kunagi korraldatud. Kõrgetasemeliselt koordineeritud
operatsioon õnnestus vahejuhtumiteta.
2011. aasta üheks oluliseks saavutuseks võib pidada piirikontrolli järjekordade likvideerimist
idapiiril elektroonilise järjekorra abil. Selle mehhanismiga loodi väga oluline hoob
kaubavoogude sujuvaks piiriületuseks, mis on oluline EL ja Vene Föderatsiooni vahelisel
kaubavahetusel. Samuti hõlbustab elektrooniline järjekord tavareisijate piiriületust.
Eelmisel aastal astuti esimesi samme suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise
Euroopa ameti loomisel ning peakorteri töö alustamisel Tallinnas.
Nendest ja teistestki olulistest tegevustest saab põhjalikuma ülevaate käesoleva aruande
järgnevatelt lehekülgedelt.
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Regionaalminister Siim Valmar Kiisler

2011. aasta rahvastiku- ja regionaalvaldkonnas
.
2011. aasta oli regionaalministri valitsemisalas huvitav aasta. Ühelt poolt jätkusid mitmed
juba alustatud tegevused nagu üleriigilise planeeringu koostamine ja erinevate
toetusprogrammide elluviimine. Teisalt peegeldasid vabatahtliku tegevuse aasta ja
halduskorralduse teemalise debati areng ühiskonnas toimuvaid muutusi ja arenguid.
Möödunud aastat julgen nimetada aastaks, mil nii avalikkus, meedia kui ka poliitikud
hakkasid senisest rohkem märkama kodanikuühiskonna olemasolu ja tegutsemist Eestis.
Muutunud on suhtumine ühendustesse ja nende tehtavasse.
Aastal 2011. tähistati kõigis 27-s Euroopa Liidu riigis vabatahtliku tegevuse aastat.
Vabatahtlike aastaks seatud eesmärgid olid tõsta inimeste üldist teadlikkust vabatahtlikust
tegevusest ning seda senisest enam väärtustada, samuti tugevdada ja innustada vabatahtlikke
kaasavaid organisatsioone. Aasta raames toimus mitu suurt ettevõtmist: esinduslik avafoorum,
vabatahtliku tegevuse koolituspäevad ja 1700 osavõtjaga vabatahtlike mess. Lisaks algatati
vabatahtliku tegevuse pilootprogramm kolme sektori koostöö edendamiseks ning anti välja
raamat vabatahtlikest.
Omavalitsused ja regionaalhaldus
2011. aastal analüüsis konsultatsioonifirma Geomedia juba kolmandat aastat järjest
väljakujunenud metoodika alusel omavalitsuste võimekust. 29 indikaatorit arvestav kohaliku
omavalitsuse võimekuse indeks näitab, et kuigi Eesti omavalitsuste võime kohalikku elu
korraldada on väga erinev, on viimase aastaga tasemed siiski pisut ühtlustunud.
Selles, et ääremaaliste ja ääremaastumise riskiga omavalitsused on pingereas kohti
parandanud, võib näha riigi regionaalpoliitika mõju väiksemate omavalitsuste arengule.
Nõrgemate omavalitsuste võimekuse tõstmine on hädavajalik, kuna igal pool Eestis peab
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inimestel olema ligipääs samal tasemel haridusele, sotsiaalhooldusele ja muudele avalikele
teenustele.
Eesti omavalitsusmaastiku probleemide sisulisemaks analüüsiks kutsuti regionaalministri
juures novembris kokku kohalike omavalitsuste arengu mõttekoda, kus arutatakse valdkonna
ekspertide osalusel omavalitsuste ülesannete korralduse ja finantseerimisküsimuste üle.
Mõttekoja eesmärk on luua valdkonna arvamusliidrite võrgustik ja kõiki olulisi osapooli
kaasates läbi arutada kohalike omavalitsuste võtmeküsimused.
Lisaks siinsete omavalitsuste olukorra analüüsimisele viis ministeerium ellu ka projekti, mille
käigus tutvusid ametnikud Soome ja Taani haldusreformi kogemustega. Seal kogetu kinnitab
meie 2009. aastal valitud tee õigsust – sarnaselt on regionaalhalduse korraldamisele lähenetud
ka neis riikides.
Eesti 2030+
Planeeringute valdkonna olulisim teema aastal 2011 oli uue üleriigilise planeeringu „Eesti
2030+” koostamine. Aasta lõpul saatsime eelnõu ministeeriumidele, maavalitsustele ning
maakondlikele omavalitsusliitudele tutvumiseks.
See planeering on Eesti pikaajaline strateegia ja tulevikuplaan. Järgneva paarikümne aasta
jooksul peaksid sellest planeeringust lähtuma erinevad valdkondlikud arengukavad ja
strateegiadokumendid ning maakonna- ja üldplaneeringud, millega riigi arengut juhitakse,
tegevusi ja rahastusi ette nähakse.
Täna on selgelt näha, et inimesed on muutunud järjest liikuvamaks ja mõnekümne kilomeetri
kaugusel tööl käimine on igapäevane reaalsus. Suurenenud on ka piirkondlike tõmbekeskuste
roll – sinna on koondunud rohkem töökohti ja teenuseid, poode, spordirajatisi ja muud eluks
vajalikku.
Eesti 2030+ analüüsibki põhjalikult inimeste liikumist, mille tulemusel on välja joonistunud
toimepiirkonnad – regioonid, mis koosnevad keskusest, seda ümbritsevast tihedalt seotud
lähipiirkonnast ning tagamaast. Need moodustavad meie inimeste jaoks tervikliku ruumi, mis
funktsionaalselt toimib ühtsena.
Rahvastikuregister
Mida täpsemad on andmed rahvastikuregistris, seda paremaid teenuseid saab riik pakkuda
oma elanikele. 2011. aastal oli meie prioriteediks jätkuvalt andmete kvaliteedi tõstmine ja
seeläbi inimestele asjaajamise mugavamaks muutmine.
2011. aastal lõppes Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsiooniosakonna
(KMO) andmekogude ja rahvastikuregistri vahelise andmevahetuse loomise projekt, mille
tulemusena liiguvad andmed registrite vahel kahepoolselt X-teel. Rahvastikuregistrisse
kantakse automaatselt KMO-s väljastatud isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade,
kodakondsuse jm andmed ning KMO ametnikud kasutavad igapäevaselt rahvastikuregistri
andmeid oma menetlusotsuste tegemiseks otse oma töölaual.
Aasta-aastalt suureneb Rahvastikuregistri kasutatavus ning üha enam liidestatakse seda
erinevate registritega ning luuakse erinevaid Rahvstikuregistril põhinevaid teenuseid. 2011.
aasta jooksul rahvastikuregistrisse tehtud päringute arv ületas 40 miljoni - see arv on viimase
5 aastaga suurenenud 5 korda, mis toob kaasa uusi nõudmisi rahvastikuregistri pidamisele ja
majutusele ning kindlasti ka andmete kvaliteedile. Päringute mahu selline plahvatuslik kasv
viimastel aastatel näitab, et rahvastikuregister on muutunud meie e-riigi toimimise tugevaks
vundamendiks.
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Regionaalareng
Eesti regionaalpoliitika keskmes on suured piirkondlikud erinevused, rahvaarvu vähenemise
taustal toimuv elanikkonna ja majandustegevuse koondumine suurematesse linnadesse, teise
tasandi keskuste nõrgenemine ning maapiirkondade arengut pärssivad suured aegruumilised
vahemaad.
Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastasime 2011. aastal viit juba varem avatud
piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengule suunatud toetusmeedet. Lisaks avasime uue
meetme internetiühenduste kättesaadavuse parandamiseks, mille raames toetatakse
lairibaühenduste baasvõrgu rajamist väljaspool suuremaid linnasid.
Lisaks internetimeetmele alustasime 2011. aastal veel kolme riigieelarvest rahastatava
regionaalpoliitilise toetusprogrammi rakendamist. Väikesaartele omaste spetsiifiliste
probleemide lahendamiseks lõime eraldi programmi, mis aitab kaasa väikesaarte
kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisele.
Käivitatud kergliiklusteede toetusskeemi eesmärk on turvalisema elukeskkonna tagamine –
selliste teede ehitamine annab väga paljudele vanematele võimaluse oma lapsed kooli saata
ilma, et nad peaks muretsema sõidutee ääres ruttavast lapsest vaid meetri kauguselt mööda
kihutavate veokite pärast. Teenuskeskuste programmiga soovime õla alla panna neile
külapoodidele, kes soovivad lisaks tavapärasele toidu- ja esmatarbekaupade müügile pakkuda
oma poes ka teisi kogukonnale olulisi teenuseid.
Kokku eraldasime 2011. aastal läbi erinevate programmide regionaalarenguks 79 miljonit
eurot, mille abil viidi ellu üle 2000 projekti.
Head lugemist!

7

Tegevusaruanne

1. Organisatsioon ja tähtsamad majandusnäitajad
Siseministeeriumi valitsemisala koosseis seisuga 31.12.2011 on kajastatud alljärgneval
joonisel:

Siseministeeriumi valitsemisalas oli 2011.aasta lõpu seisuga 36 riigiasutust (2010.aastal 38) ja
iseseisva majandusüksusena tegutsevaid asutusi 2011.aastal 7 (2010.aastal 11).
Aruandeaastal toimusid järgmised muudatused valitsemisala riigiasutuste koosseisus:
 Pärnu maavanema korraldusega 28.09.2010 nr 114 lõpetati maavalituse hallatava
asutusena Pärnu Lastekodu tegevus 31.12.2010 ja varad anti üle Pärnu
Linnavalitsusele kuuluvale Pärnu Lasteabikeskusele,
 Ida-Viru maavanema korraldusega 30.06.2011 nr 1.1-1/197 lõpetati maavalitsuse
hallatava asutusena Narva-Jõesuu Lastekodu tegevus 31.08.2011 ja varad anti üle
Narva-Jõesuu Linnavalitsusele.
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Alljärgnevas tabelis on esitatud ministeeriumi, ametite (koos haldusala asutustega),
Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse ning
maavalitsuste (koos hallatavate asutustega) osakaalud valitsemisalas varade mahu,
tegevuskulude ja töötajate arvu alusel:

2011
Siseministeerium
Kaitsepolitseiamet
Politsei-ja Piirivalveamet
Siseministeeriumi infotehnoloogiaja arenduskeskus
Sisekaitseakadeemia
Päästeameti haldusala
Maavalitsused ja nende hallatavad
asutused
Kokku

2010
Siseministeerium
Kaitsepolitseiamet
Politsei-ja Piirivaleamet
Siseministeeriumi infotehnoloogiaja arenduskeskus
Sisekaitseakadeemia
Päästeameti haldusala
Maavalitsused ja nende hallatavad
asutused
Kokku

Varade mahu
alusel
8,1%
2,7%
38,9%

Tegevuskulude
mahu alusel
10,6%
4,1%
51,2%

Töötajate arvu
alusel
2,1%

5,4%
6,7%
10,1%

4,6%
2,6%
11,7%

2,3%
2,7%
25,8%

28,1%
100,0%

15,2%
100,0%

8,5%
100,0%

Varade mahu
alusel
5,8%
2,8%
40,9%

Tegevuskulude
mahu alusel
12,0%
5,5%
36,9%

Töötajate arvu
alusel
2,3%

3,7%
7,2%
9,8%

5,3%
3,6%
15,1%

2,4%
3,1%
16,5%

29,8%
100,0%

21,7%
100,0%

10,4%
100,0%

58,6%

65,3%

Olulisemad majandusnäitajad valitsemisala asutuste kohta on esitatud lisas 2.
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Siseministeeriumi valitsemisala tähtsamad majandusnäitajad
tuhandetes eurodes
FINANTSNÄITAJAD

2011

2010

2009

2008

2007

Bilansi näitajad
Varad kokku
Põhivarad
Käibevarad
Varade ja kohustuste vahe

555 191
285 169
57 718
212 304

468 225
297 069
44 645
126 511

486 339
304 908
38 261
143 170

408 771
320 972
51 210
36 588

383 245
340 672
42 573
0

Kohustused ja netovara
kokku
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

555 191
62 422
492769

468 225
56 754
411 471

486 339
48 512
437 827

408 771
53 221
355 550

383 245
32 551
438

0

0

0

0

350 255

Tegevustulud
sh saadud toetused
Tegevuskulud
sh tööjõukulud
antud toetused
Tegevustulem

59 804
32 230
-415 665
-222 532
-60 748
-355 861

41 944
18 519
-283 671
-105 682
-54 048
-241 727

53 369
22 093
-394 015
-212 900
-58 999
-340 646

59 591
6 423
-393 315
-189 261
-52 603
-333 725

126 347
64 276
-352 392
-168 119
-45 667
-226 045

Finantstulud ja -kulud
SUHTARVUD

-20 283

-22 042

-16 089

4 750

4 991

92%
51%

67%
63%

79%
63%

96%
79%

131%
89%

162%
14%
54%

140%
15%
37%

142%
14%
54%

110%
15%
48%

9%
36%
48%

53%

34%

37%

12%

141%

9 898,7

10 102,5

10 714,8

11 017,3

12 527,5

7
16 549

11
19 187

39
16 017

43
32 986

64
48 776

-665

-629

-642

-424

-76

3 288

-124

-485

-246

0

Riigieelarvesse kuuluv
netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad

Käibevara/lühiajalised
kohustused
Põhivara/bilansimaht
Lühi- ja pikaajalised
kohustused/vara
Tegevustulud/tegevuskulud
Tööjõukulud/tegevuskulud
Saadud toetused/antud
toetused
MUUD
Töötajate keskmine arv*
Konsolideerimisgrupi üksuste
arv
Põhivarainvesteeringud
Lõplik
finantseerimistehingute maht
Finantseerimistehingute
täitmine
* va Kaitsepolitseiamet
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EELARVE JA TÄITMISE NÄITAJAD
Lõplik eelarve tulude maht
167 400
Eelarve tulude täitmine
172 912
Lõplik eelarve kulude maht
-426 901
Eelarve kulude täitmine
-416 138
Lõplik
finantseerimistehingute maht
-665
Finantseerimistehingute
täitmine

3 288

189 132
181 915
-426 722
-408 429

198 593
190 108
-427 589
-409 737

144 188
133 807
-407 699
-397 970

168 988
157 794
-411 331
-398 785

-629

-642

-424

-76

-124

-485

-246

0

Lõpliku eelarve tulude ja kulude mahud on esitatud korrigeerituna ehk riigieelarve seaduses
planeeritud arvestuslikud tulud ja kulud on näidatud tegelikuks kasutamiseks saadud või
avatud summades. Selgitused lõpliku eelarve kujunemise ja eelarve täitmise kohta on esitatud
aruande lisas 24.
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2. Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest
Tegevusvaldkond: Sisejulgeolek
Strateegilised eesmärgid
1. Inimeste ja vara suurem turvalisus
Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine
 Elanikkonna teadlikkus tulekahju tekkepõhjustest ning ennetavatest ja tagajärgi
leevendavatest meetmetest.
2011 planeeritud: Teadlikkuse kasv 65%-ni (algtase 2009. aastal 55%)
2011 täitmine: 58%
 Inimeste ohutunnetus, sh oht sattuda kuriteoohvriks (% vastanuist): vargus; vägivald;
liiklusõnnetus; tänavakuritegevus.
2011 planeeritud: Vargus 40%; vägivald 20%; liiklusõnnetus 65% ja tänavakuritegevus 18%
vastanuist (algtase 2009. aastal vargus 52%; vägivald 33%; liiklusõnnetus 67% ja
tänavakuritegevus 42%)
2011 täitmine: Vargus 41,7%, vägivald 18,1%, liiklusõnnetus 61,1%, tänavakuritegevus 33%
 Kolmanda põlvkonna isikut tõendavate dokumentide võltsimisjuhtumite arv.
2011 planeeritud: Kolmanda põlvkonna isikut tõendavate dokumentide võltsimisjuhtumite arv
<10 (algtase 2009. aastal 3)
2011 täitmine: 5
 Liikluses hukkunute arv.
2011 planeeritud: Liikluses hukkunute arv 118 (algtase 2009. aastal 100)
2011 täitmine: 101
 Riigi poolt julgestatavate isikute vastaste rünnete tõrjumise osakaal (kõigist).
2011 planeeritud: 100% (algtase 2009. aastal 100%)
2011 täitmine: 100%
 Tulekahjude viimase kolme aasta keskmine arv, sh eluhoonetes.
2011 planeeritud: <8300, eluhoonetes <1800 (algtase 2007.-2009. aasta keskmine 9624,
eluhoonetes 1857)
2011 täitmine: 7060, sh eluhoonetes 1341
 Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute viimase kolme aasta keskmine arv.
2011 planeeritud: Hukkunuid <85, vigastatuid <105 (algtase 2007.-2009. aasta keskmine
hukkunuid 95, vigastatuid 116)
2011 täitmine: 68
 Tulekahjudes vigastatute viimase kolme aasta keskmine arv.
2011 planeeritud: <114 (algtase 2009. aastal 126)
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2011 täitmine: 96
 Veekogudes uppunute arv.
2011 planeeritud: 63 (algtase 2009. aastal 63)
2011 täitmine: 56
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta
Elanikkonna teadlikkust tulekahju tekkepõhjustest ning ennetavatest ja tagajärgi
leevendavatest meetmetest mõõdetakse iga-aastase uuringu kaudu. 2011.a oli planeeritud
teadlikkuse tasemeks 65, kuid uuring näitas, et teadlikkuse tase on 58. Võrreldes 2010.a oli
küll teadlikkuse tasemes toimunud tõus (2010.a oli teadlikkuse tase 53), kuid eesmärki ei
suudetud saavutada. Eesmärki ei suudetud saavutada eelkõige seoses ennetustöö mahu
vähenemisega 2009-2010.a, mis oli seotud eelarvekärbetega. Ennetustöö mahu vähenemine
annab elanikkonna teadlikkuses väikese viibeajaga taandarengu ja seetõttu oleme edasiste
eesmärkide seadmisel pidanud ka saavutustaset korrigeerima (teadlikkuse tase 65 on plaanis
saavutada aastaks 2015).
Häid tulemusi on saavutatud tulekahjude arvu, sh eluhoonete tulekahjude arvu vähendamisel
ja seda hoolimata asjaolust, et elanikkonna teadlikkuse kasv ei ole olnud sellisel tasemel, mis
prognoositud. Teadlikkuse taseme hindamine on eelkõige teoreetiline, samas kui tulekahjude
arvu ning tulesurmade arvu vähenemine näitab praktilisi ennetustöö tulemusi. Seega
kokkuvõttes saame viimastel aastatel toimunud tuleohutusalast ennetustööd lugeda edukaks.
Liikluses hukkunute arv oli küll tõusus võrreldes 2010. aastaga, kuid kolme aasta keskmisena
jäi võrreldavatesse piiridesse. Üheks teguriks võib tuua juurde liiklusintensiivsuse kasvu.
Samas on positiivne, et liiklusjärelevalve mahud 2011. aastal ei vähenenud.
Raskete
liiklusõnnetuste põhjused oli valdavas enamuses otsasõidud jalakäijatele. Siinjuures tuleb
märkida, et näiteks 19 jalakäija hukkumise juhtumist 16 juhul ei kandnud hukkunu helkurit.
Seega on veel väga suur osa teha ära ennetuse osas ja inimeste teadlikkuse tõstmisel.
Dokumentide võltsimisjuhtude monitooring on vajalik võltsimisjuhtude arvu ning võltsingute
kvaliteedist tuleneva ohu Eesti julgeolekule hindamiseks. Hinnangust lähtuvalt on vajaduse
korral võimalik teostada kiired muudatused väljaantavates dokumentides. Politsei- ja
Piirivalveametile teadaolevalt on kõik kolmanda põlvkonna isikut tõendavate dokumentide
(passide) võltsingud avastatud väljapool Eestit, kasutajate poolt, kes ei ole pärit Eestist.
Enamjaolt on võltsingute puhul tegemist olnud dokumendi osalise võltsinguga, näiteks on
vahetatud passi isikuandmeteleht. Siinkohal võib märkida, et avastatud võltsingute kvaliteet
on olnud hea tasemega.

2. Riigi suurem julgeolek
Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine
 Lõhkekeha või lõhkeseadeldise plahvatuste arv.
2011 planeeritud: Plahvatuste arv <11 (algtase 2009. aastal 13)
2011 täitmine: 15
13

 Dokumenteerimata isikute osakaal elanikkonnast.
2011 planeeritud: Väheneb
2011 täitmine: Vähenes
 Eesti isikutunnistuste võltsimise juhtumite arv.
2011 planeeritud: < 10 (2009.a 5 võltsimisjuhtumit)
2011 täitmine: 12
 Eestis tabatud ebaseaduslikud piiriületajad (% katsetest).
2011 planeeritud: Tabatud ebaseaduslikud piiriületajad (% katsetest) 80% (algtase 2009.
aastal 84%).
2011 täitmine: 98%
 Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) poolt ebaseaduslikult riigis viibinud isikule tehtud
lahkumis- ja seadustamisettekirjutuse PPA-le teadaolevalt täitnud, oma viibimise
seadustanud või eelnevaid toiminguid tegemata välja saadetud välismaalaste arvu suhe
kõigisse fikseeritud ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalastesse.
2011 planeeritud: Hoida taset (algtase 2009. aastal 70%).
2011 täitmine: 93 %
 Kuritegude läbi hukkunute arv.
2011 planeeritud: 122
2011 täitmine: 121
 Kuritegude läbi saadud vara konfiskeerimiste maht.
2011 planeeritud: 3 834 700 EUR (algtase 2009. aastal 1,15 mln eurot)
2011 täitmine: 2 785 807 EUR
 Merealal päästetud abivajajaid (% abivajajatest).
2011 planeeritud: Merealal päästetute protsent abivajajatest 85% (algtase 2009. aastal 96%)
2011 täitmine: 97,6%
 Piiriületuse tingimustele mittevastavate isikute piiriületuse tõkestamine piiripunktis
riiki sisenemisel (% osakaal katsetest).
2011 planeeritud: Piiriületuse tingimustele mittevastavate isikute piiriületuse tõkestamine
piiripunktis riiki sisenemisel 99% (algtase 2009. aastal: 99,7%)
2011 täitmine: 99,9%
 Transparency International korruptsiooni tajumise indeks.
2011 planeeritud: 23. koht (algtase 2009. aastal: 27. koht).
2011 täitmine: 29. koht
 Varavastaste süütegude arv.
2011 planeeritud: 36 000 varavastast süütegu (algtase: 43 037 varavastast süütegu aastate
2007-2009 keskmine).
2011 täitmine: 39 252
 Vägivallasüütegude arv.
2011 planeeritud: 7 125
2011 täitmine: 6 857
14

 Välispiiril avastatud ebaseaduslike piiriületuste osakaal (% katsetest). Algtase: 2009.
aastal 70%.
2011 planeeritud: 81%
2011 täitmine: 89,2%
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta
Lõhkekeha või lõhkeseadeldise plahvatuste arv on perioodil 2006-2010 olnud vahemikus 7 –
13. 2011.a oli plahvatuste arv 15 ehk tegemist on viimaste aastate kõrgeima näitajaga. 2011.a
toimus mitu märkimisväärset sündmust seoses lõhkekehade ja tulirelvadega, sh tulistamine ja
plahvatused Kaitseministeeriumis 11.08.2011. Sellegipoolest ei ole alust arvata, et
lõhkekehade või lõhkematerjalide levik oleks Eestis viimase aasta jooksul oluliselt laienenud
ja seetõttu võib arvata, et plahvatuste suur arv oli eelkõige seotud mitme juhuse
kokkulangemisega ühel aastal ning edaspidi peaks plahvatuste arv jääma 10 piiresse.
Immigratsioonipoliitika elluviimisel on oluliseks meetmeks Eestis seadusliku aluseta viibivate
välismaalaste Eestis viibimise seadustamine või nende Eestist lahkumise korraldamine.
Vabatahtlik ettekirjutuse täitmine on igati eelistatav riigipoolse sunni kohaldamise suhtes, sest
see on isiku suhtes vähem koormav ja riigi jaoks ressursisäästlikum. Ebaseaduslikult riigis
viibinud isikule tehtud lahkumis- ja seadustamisettekirjutuse täitnud, oma viibimise
seadustanud või eelnevaid toiminguid tegemata välja saadetud välismaalaste suhtarv näitab
Eesti immigratsioonipoliitika ja selle elluviimise efektiivsust - välismaalased tajuvad
õiguskuuleka käitumise ja riigi poolt pandud kohustuse täitmise vääramatust, mis vähendab
Eesti atraktiivsust illegaalse immigratsiooni kanalina.
Korruptsioonivastase indeksi alusel taseme languse põhjustena saab välja tuua järgmist:
1) Eesti sai tänavu hinnangu 10 organisatsioonilt. Sel aastal oli ka 2 uut hinnangu andjat
Eestile: „Political Risk Services International Country Risk Guide“ ning „World Justice
Project Rule of Law Index“. „Political Risk Services International Country Risk Guide“
hindas poliitilisi riske (kuidas on riigis olukord onupojapoliitikaga, töökohtade jagamisega
tuttavatele, hüvede vastuvõtmisega poliitikute poolt ja erakondade varjatud rahastamisega)
ning nende hinnang Eestile oli teiste valdkondade hindajatega võrreldes üks madalamaid (5,2
punkti). Sellega seoses toodi välja erakondade rahastamise süsteemi mittepiisav muutmine.
2) Teine uus hinnangu andja „World Justice Project Rule of Law Index“ hindas seda, kuidas
on riik suutnud tagada seadusjõu (kuivõrd on riik oma tegemistes kooskõlas seadustega ja
järgib neid). Antud hindaja andis võrreldes teistega Eestile üsna tugeva positiivse hinnangu
(8,5 punkti), millest saab järeldada, et seaduste järgmine on Eestis hästi tagatud.
Lisandunud hinnangud mõjutasid kindlasti teataval määral ka Eesti positsiooni tabelis.
Varavastaste süütegude osas tuleb märkida, et 2011. aastal on toimunud vähenemine
võrreldes kolme aasta keskmise tasemega – 3512 fakti. Positiivseks mõjutajaks on kindlasti
asjaolu, et 2011. aastal tabati mitu gruppi, mis tegelesid organiseeritult varavastaste
kuritegudega. Kindlasti on osa kuritegevust kandunud üle naaberriikidesse, kus on
kuritegevuse kasumlikkus suurem või avastamise risk madalam. Varavastased süüteod on
olnud kõige suuremas languses.
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3. Keskkonnakahjuga seotud õnnetustele reageerimise suurem võimekus
Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine
 Reostusõnnetusele reageerimise suutlikkus 24 h jooksul.
2011 planeeritud: Reostustõrjeõnnetusele reageerimise suutlikkus 0,6 km² 24 h jooksul
(algtase: 2009. aastal 0,6 km²)
2011 täitmine: 0,6 km²
 Õigusrikkumisele reageerimine merealal süülise reostuse põhjustaja tuvastamiseks
(korda).
2011 planeeritud: 50 reageerimist merealal süülise reostuse põhjustaja tuvastamiseks (algtase:
2009. aastal 59 reageerimist)
2011 täitmine: 21
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta
2011. aasta reageerimise/avastamise arvu vähenemine planeeritud tasemelt (50 korda) 21-le
on eeldatavalt põhjustatud õiguskuuleka käitumise kasvust, milline on tingitud piirivalve
valdkonna ja välispartnerite HELCOM koostöö raames suuremast võimekusest teostada
reostusjärelvalvet lennu-ja ujuvvahenditega ning satelliitseirega (EMSA). Avastatud reostuse
vähenemise trendi näitab kogu Läänemereäärsete riikide statistika1.

4. Nüüdisaegne sisejulgeolekualane õpi- ja arenduskeskus:
Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine
 Riikliku koolitustellimuse täitmise protsent.
2011 planeeritud: 90% (algtase: 2009. aastal 88%)
2011 täitmine: kõrgharidusõppes 90,6% ja kutseõppes 98%
 Sisejulgeolekualaste teadustööde arv (sh monograafiad, teaduspublikatsioonid,
rakendusuuringud).
2011 planeeritud: 20 (algtase: 2009. aastal 20)
2011 täitmine: 79
 Õppekava akrediteering.
2011 planeeritud: Kõik õppekavad on täies mahus akrediteeritud (algtase: 2008. aastal 2
õppekava akrediteeritud täies mahus, 1 esitatud akrediteerimiseks täies mahus, 3 tingimisi).
2011 täitmine: Õppekavad on täies mahus akrediteeritud.
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta
Sisekaitseakadeemia jätkab kujunemist nüüdisaegseks sisejulgeolekualaseks õpi- ja
arenduskeskuseks. 2011. aastaks seatud indikatsioon saavutati või isegi ületati (teadustööde
1

http://www.helcom.fi/BSAP_assessment/ifs/ifs2011/en_GB/illegaldischarges
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arvukuse osas). Kuna 2011. aastal oli akadeemia esimese Eesti kõrgkoolina läbimas uudset
institutsionaalse akrediteerimise protsessi, sai erilist tähelepanu pööratud seni vähem
arenenud oluliste valdkondade järele aitamisele, mistõttu ka teadus- ja arendustegevuse maht
kasvas aasta jooksul oluliselt.

Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused
1. Julgestustegevuse (objektivalve) korraldamine
2011. aastal analüüsiti kõikide ministeeriumide ja valve all olevate mehitatud (sh Eesti
esindused Moskvas, Peterburis) ja kompleksvalvega valvatud objektide füüsilise kaitse
meetmeid ning tehti kirjalikud ettepanekud valve tõhustamiseks. Ettepanekute alusel on
praktiliselt kõikidel objektidel alustatud hoonete valve tõhustamist. Valveobjektide füüsilise
kaitse parendamise vajadus tuli selgelt välja peale 11.08.2011 Kaitseministeeriumis toimunud
äkkrünnakut.
Ettepanekud leidsid positiivset tagasisidet ja praktiliselt kõigil objektidel alustati hoonete
valve tõhustamist. Valvebüroo valveobjektidest võib esile tõsta Riigikogu, Vabariigi
Valitsuse, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Siseministeeriumi hoone ametkonna aktiivset
tegutsemist ja planeerimist turvalisuse tagamisel.
Olulisemate tegevustena 2011. aastal võib tuua välja videovalve võimekuse parandamise ja
valveobjektide füüsilise kaitse parandamise koostöös objektide haldajatega. Videovalve
parendamiseks soetati 2011.a. lõpus videoserver ja vastav tarkvara, et salvestada üle interneti
tulevaid videopilte.
2. Kriisireguleerimine
Suurõnnetustele ja nn amokilaadsetele sündmustele reageerimise võimekuse tagamiseks
keskenduti 2011. aastal järgmistele tegevustele:
1) ressursimahukamatele
sündmustele
reageerimise
korralduslike
küsimuste
ajakohastamine (vastavate regulatsioonide kehtestamine);
2) Politsei- ja Piirivalveameti keskse ja regionaalsete kriisireguleerimismeeskondade
moodustamine;
3) Suurõppuse EU CREMEX 2011 politseitegevuste korraldamine ning läbiviimine;
4) Koostöökoolituste (8) ja kompleksõppuste (38) läbiviimine ja nendel osalemine.
2011. aasta kriisireguleerimise alastest õppustest olulisim oli rahvusvahelise
kriisireguleerimise õppuse EU CREMEX 2011 politseitegevuste korraldamine ja läbiviimine.
Tegemist oli kogu politseid hõlmanud õppusega, millest tehti kokkuvõtted ja õppuse
olulisimate järelduste elluviimiseks koostati tegevuskava. Projekti EU CREMEX 2011 käigus
valmisid õppematerjal ja -filmid CBRN - sündmuse lahendamise, evakuatsiooni korralduse ja
pantvangisündmuse lahendamise kohta.
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Erakorraliseks tööks kujunes 11.08.2011 Kaitseministeeriumis aset leidnud relvastatud
rünnaku analüüsi koostamine. Analüüsi põhjal on koostati tegevuskava, mille rakendamine
jätkub 2012. aastal.
2011.a. jooksul viidi läbi kaheksa ametkondadevahelist koostöökoolitust, milles osales 91
PPA ametnikku. Kokku toimus kriisireguleerimise alaseid kompleksõppusi (nii politsei kui ka
koostööpartnerite korraldatuid) 38, milles osalesid PPA ametnikud. Erinevatel õppustel osales
1 413 politseiametnikku, kokku 10 333 tunni ulatuses.
3. Piirkondlik politseitegevus
PPA töötas 2011. aastal välja ülepolitseilise (puudutab kõiki valdkondi) kogukonnakeskse
politseitöö põhimõtete kavandi.
Lõpule jõuti ka konstaablijaoskondade isikkoosseisu ja töömahu alusel kaardistamisega,
samuti analüüsiti piirkonnapolitsei osalust erinevates avaliku korra kaitsele suunatud
komisjonides ja töörühmades. Piirkondliku politseitöö juhendi oluliseks muutmiseks ei ole
hetkel vajadust.
2011.a ei toimunud olulisi edasiminekuid piirkonnakonstaablite tehnilise varustuse ja
töötingimuste osas. Kõik välitööd tegevad ametnikud sh. piirkonnakonstaablid on saanud
kaasaegsed isikuvarustuse elemendid (taskulambid ja teleskoopnuiad).
4. Analüüsipõhine liiklusjärelevalve
2011.a keskenduti liiklusjärelevalve patrulltegevuses eelkõige:
1) Liiklusohutuse tagamisele joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisega;
2) Kiirusrežiimist kinnipidamise kontrollimisele;
3) Juhtimisõiguseta sõidukijuhtide avastamisele;
4) Turvavarustuse kasutamise kontrollimisele;
5) Kergliiklejate ohutuse tagamisele.
Prioriteetsete liiklusjärelevalve suundadega tegelemine väljendub ka tuvastatud rikkumiste
arvus. Võrreldes aastaga 2010 tuvastati rohkem kiiruse ületamisi (+5,5%), kergliiklejate poolt
liiklusnõuete rikkumisi (+27,2%), juhtimisõiguseta juhte (+11,2%) ja alkoholi mõju all
juhtimisi (+12,5%). Rikkujate väljaselgitamise kasv on tingitud sellest, et politsei on
suurendanud järelevalve tegevusi raskete tagajärgedega liiklusõnnetuste ärahoidmiseks.
Sellega püütakse mõjutada liiklejate hoiakuid ja käitumist. Maanteeamet uurib liiklejate
käitumisharjumusi ja suhtumist liiklusreeglite täitmisesse, uuringutest selguvad ka sihtgrupid,
kellele suunata nii ennetus- kui järelevalve tegevusi. Oma mõju rikkumiste ja raskete
tagajärgedega liiklusõnnetuste arvu dünaamikale on avaldanud kasvav liiklustihedus.
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Joonis 1. Tuvastatud liiklusalaste rikkumiste dünaamika 2010-20112

PPA prognoosis 2011.a. algul aasta hukkunute arvuks 103. Sügiseni oli alust optimismiks ja
veel 9 kuu töötulemuste põhjal prognoositi 2011.a. hukkunute arvu jäämist vahemikku 80-90.
Liiklusõnnetustes vigastatute ja hukkunute arv hakkas tõusma novembri- ja detsembrikuus,
kui muutlike ilmastiku- ja teeolude, ebaõige sõidukiiruse valiku, puuduliku või olematu
turvavarustuse tõttu hukkusid mitmed kergliiklejad ning toimus mitme hukkunuga
liiklusõnnetusi.
Kolme aasta võrdlusest nähtub, et 2011. aastal selgitas politsei eelmiste aastatega võrreldes
rohkem välja joobes mootorsõidukijuhte ja lubatud sõidukiiruse ületajaid, mõnevõrra vähem
turvavarustuse kasutamise nõuete rikkujaid. Arvud näitavad, et meie teedel liigub lubamatult
palju selliseid juhte, kes oma käitumisega seavad ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu. Teiselt
poolt väljendub arvudes politsei liiklusjärelevalve tõhusus.
Enne uue liiklusseaduse jõustumist 01.07.2011 oli alust kahelda, kas uued nõuded on
liiklejatele selged. Veel on vara hinnangut anda, kas on seoseid vigastatute ja hukkunute arvu
kasvu ning seadusemuudatuse vahel ning see analüüs seisab veel ees.

2

LS§227- kiiruse ületamine
LS§259 kiiruskaamera
LS §201- juhtimisõiguseta
LS §224 Kars §424 Alkoholi piirmäära ületamine ja joobes juhtimine
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Joonis 2. Prioriteetsete liiklussüütegude väljaselgitamine, vigastatute ja hukkunute arv 2009-2011.a.

Probleemiks osutusid 2011. aastal liiklusõnnetused lastega. Liiklusõnnetusi kuni 15- aastaste
jalakäijate ja juhtide osalusel toimus 263 ( 2010.a. 209). Neis hukkus 4 (1) ja sai vigastada
259 (208) last.
Kõik näitajad viitavad sellele, et liiklejatele tehtavasse selgitus- ja ennetustöösse ning
liiklusjärelevalvesse tuleb jätkuvalt panustada, kuna vastavalt Eesti Rahvusliku
Liiklusohutusprogrammi 2003-2015 rakendusplaanis aastateks 2012-2015 märgitule ei hukku
riigis aastal 2015 liiklusõnnetustes rohkem kui 70 liiklejat.
Liiklusjärelevalve paremaks kavandamiseks on alates 2008.a. üleriigiliselt koostatud
liiklusjärelevalve plaan, mis võimaldab asutustel liiklusjärelevalvealast tegevust ühtlustada.
Tsentraalse plaani alusel koostavad prefektuurid nn regionaalsed plaanid, mis lisaks
arvestavad piirkondlikku eripära. Plaan on seotud Maanteeameti liiklusohutuskampaaniate,
TISPOL teemanädalate ja MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) raudtee- ohutuse
kampaaniatega. Plaanis määratakse kindlaks liiklusjärelevalve ülesanded ja töömaht, TISPOL
teemanädalad ning planeeritavad sihtsuunitlusega politseilised tegevused. Täiendavalt
liiklusohutuskampaaniatele on plaani lisatud koostöökokkulepetest ja muudest õigusaktidest
tulenevad politsei ülesanded liiklusjärelevalve teostamisel. Plaaniga hõlmatakse mitte üle
50% liiklusjärelevalve tööajast.
Liiklusjärelevalvevahendite otsest nappust hetkel korrakaitsepolitseis ei ole. 2011.a lõpuks sai
politsei juurde 53 kiirusmõõturit (13 laser- tüüpi kiirusmõõturit: Ida 3, Põhja 3, Lääne 3,
Lõuna 3, KKPO 1 ja 40 radar- tüüpi kiirusmõõturit: Põhja 8, Ida 8, Lõuna 13, Lääne 11), mis
likvideeris mõne aasta taguse Riigikohtu lahendi tulemusel tekkinud puuduse. Edaspidi tuleb
hakata tegelema amortiseeruvate seadmete väljavahetamisega. Kiirusmõõturi keskmine eluiga
on 10-12 aastat, kuid politseil kasutuses olevatest on vanimad 15-aastased.
Liiklusjärelevalvealaste toimingute tõendamiseks soetati 43 tahavaatepeeglisse integreeritud
salvestusseadet, 36 videokaamerat sõidukisse paigaldamise adapteriga ja 12
ekstreemvideokaamerat. Toimus ka tõenduslike alkomeetrite hange, soetati 15 uut
alkomeetrit. Eelarvevahendid 2012. aastal vahendite täiendavaks soetuseks on samuti
planeeritud.
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5. Isikutuvastamine, isikut tõendavate dokumentide arendamine ja väljaandmine


ID1 vormingus dokumentide rakendamine 01.01.2011

Uue ID1 vormingus dokumentide väljaandmise lepingu alusel (sõlmiti 31.03.2010) annab
Eesti alates 01.01.2011 Eesti kodanikele ja Euroopa Liidu kodanikele välja uues vormingus
isikutunnistusi ja kolmandate riikide kodanikele EL nõuetekohast elamisloakaarti. EL
elamisloakaardi väljaandmise kohustus tuleneb Nõukogu määrusest (EÜ) nr 380/2008,
millega kehtestati ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks. 2011. aasta lõpuks
oli välja antud 97 972 uues vormingus isikutunnistust ja 24 983 elamisloakaarti.
Uue isikutunnistuste ja elamisloakaartide tootmise lepingu rakendamiseks viidi PPAs
2010. aastal läbi vastav projekt, mis jätkus 2011. aastal, kuna tähtaegselt realiseeriti ainult
kriitilised arendustööd. Muuhulgas laiendati projekti käigus kiirdokumentide taotlemise
võimalust: alates 21.03.2011 saab kiirdokumentide taotlusi esitada kõikides kodakondsus- ja
migratsioonibüroo teenindustes üle Eesti, kuid kiirdokumente saab kätte jätkuvalt vaid
Tallinnas.
Uutele dokumentidele üleminek ei kulgenud siiski valutult: 2011. a algul ilmnesid probleemid
uute ID1 vormingus dokumentide kontaktkiipide ning nende ühilduvuses dokumentide
elektrooniliseks kasutamiseks mõeldud ID-kaardi baastarkvaraga. Probleemi lahendamiseks
vahetati välja probleemsete kiipidega kaardid ning kompenseerimaks dokumendi
elektrooniliste funktsionaalsuste kasutamise puudumist anti soovijatele tasuta digitaalne
isikutunnistus.


Digitaalse isikutunnistuse väljaandmine mobiil-ID-na alates 01.02.2011

Alates 01.02.2011 annab PPA välja digitaalset isikutunnistust mobiil-ID-na (m-ID). M-ID
sertifikaatide väljaandmiseks loodi lahendus, mis oluliselt erineb senisest praktikast isikut
tõendavate dokumentide väljaandmisel, mille kohaselt oli PPA-l võimalik väljastada isikut
tõendavat dokumenti üksnes juhul, kui isik ilmub isiklikult PPA klienditeeninduspunkti. MID sertifikaatide väljaandmise taotluse esitamine ja taotluse menetlemine toimub
elektroonilises keskkonnas PPA teenistuja otsese sekkumiseta. 2011. aasta jooksul anti välja
14 025 m-ID sertifikaati.
Uue dokumendiliigi väljaandmise rakendamiseks algatati PPAs vastav projekt. Projekti I etapi
raames realiseeriti m-ID taotluskeskkond ja andmevahetus Sertifitseerimiskeskusega. M-ID
taotluskeskkond viidi toodangukeskkonda tähtaegselt 01.02.2010. Projekti II etapis realiseeriti
m-ID menetluskeskkond.


Sõjalise koostöö raames Eestis viibivate isikute dokumenteerimine (nn NATO
SOFA)

01.01.2012 jõustus isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatus, mis lõi õigusliku aluse
Eesti isikutunnistuse, elamisloakaardi ja digitaalse isikutunnistuse, sh mobiil-ID (ID-1
vormingus dokumendid) väljaandmiseks ka neile Euroopa Liidu kodanikele ja kolmandate
riikide kodanikele, kes viibivad Eestis rahvusvahelise sõjalise koostöö raames (sh ka nende
ülalpeetavatele) ning kes ei oma Eestis elamisluba või elamisõigust. Kuigi rahvusvahelise
sõjalise koostöö seaduse raames Eestis viibivaid isikuid ei loeta Eesti elanikeks, võivad nad
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rahvusvahelise sõjalise koostöö raames elada Eestis ka pikemat aega, mistõttu vajavad nad
igapäevaseks tõrgeteta asjaajamiseks Eestis füüsilist ja elektroonilist isikut tõendavat
dokumenti, mis võimaldaks neil oma isikut tõendada ja millelt nähtuks nende Eestis viibimise
seaduslik alus.
Arenduste töökeskkonda seadmine toimub etapiviisiliselt - 02.01.2012 realiseeriti vaid
hädavajalik, et nimetatud kuupäevast alates oleks võimalik taotlusi vastu võtta ja alates
30.01.2012 dokumente väljastada. Ülejäänud arendused (päringud, dokumendi kehtivuse
kontroll kodulehel jm) realiseeritakse 2012. aastal.


Uue reisidokumentide tootmise lepingu sõlmimise ettevalmistamine

Kehtiv leping Eesti Vabariigi reisidokumentide väljaandmiseks vajalike asjade ja teenuste
ostmiseks sõlmiti 01.09.2006. aastal Setec OY-ga (alates 01.01.2008 Gemalto OY) vastavalt
Vabariigi Valitsuse 18.08.2006 korraldusele nr 465 ja selle kehtivus lõpeb 31.12.2012.
Reisidokumentide katkematu väljaandmise tagamiseks tuleb läbi viia riigihange ning sõlmida
uus leping.
Ettevalmistused lepingu sõlmimiseks vajaliku rahvusvahelise hanke korraldamiseks algasid
2011. aasta jaanuaris hanke tehnilise spetsifikatsiooni ja lepingu eelnõu koostamisega (PPA
peadirektori korraldusega moodustati vastav hankekomisjon). Uue reisidokumentide tootmise
hankematerjalide väljastamine ning lepingu sõlmimise tähtaeg lükkusid aga edasi tulenevalt
Siseministeeriumi soovist täpsustada kavandatava lepingu maksetingimusi ning skoopi.
Sellest tulenevalt ostetakse olemasoleva reisidokumentide tootmise lepingu raames 2013.
aastaks täiendav kogus reisidokumentide planke ning sõlmitakse uus leping 2012. aasta
lõpuks, et tagada reisidokumentide väljaandmine ka alates 01.01.2014.


Dokumendi taotluste arvu kasv aastail 2012-2015

Aastail 2012-2015 mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes
klientide arv ja pikenevad ootejärjekorrad 5- ja 10-aastase kehtivusega dokumentide üheaegse
aegumise tõttu. Dokumentide taotluste arvu tõusuga toimetulekuks algatati vastav projekt,
mille raames parandatakse teeninduskeskkonda, tehakse tegevusi klientide teavitamiseks,
vaadatakse üle praegune töökorraldus selle ratsionaliseerimise eesmärgil ning laiendatakse
dokumentide väljastuskohti väljapoole prefektuuride kodakondsus- ja migratsioonibüroode
teenindusi.
Dokumendi taotluste arvu tõusu projekti raames on sõlmitud lepingud järjekorrasüsteemi ja
fotobokside rentimiseks. Töös on dokumentide väljastuskohtade laiendamisega teistesse PPA
struktuuriüksustesse seotud tegevused.
Tehtud on teavitusi meedias (temaatilised artiklid ja intervjuud nii üleriigilistes kui kohalikes
ajalehtedes ja raadiotes), välja on saadetud erinevad teavituskirjad. Elanikkonna teavitamiseks
on kaasatud ka PPA KKPO, PPA PVO ja prefektuuride töötajad.
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Joonis 3. 2008-2011 taotletud isikut tõendavad dokumendid ja 2012-2016 prognoositav isikut tõendavate dokumentide
taotluste arv

6. Välispiiri valvamine
Idapiiri piirilõikude kogupikkus tähtsuse järgi (seisuga 31.12.2011):
ETL3 - ca 43,6 km (12,88% kogu idapiirist)
TL
- ca 90,88 km (26,8%)
ML - ca 248,1 km (60,2%)
ETL kasvas eelkõige ML arvel ja kõige rohkem suurenes Lõuna prefektuuris. Tehnilise
valvega on kaetud ca 48% (statsionaarsed seadmed) idapiirist. Tehnilise valvega katvuse ala
suurenes 2 vaatluskaamera hankimisega idapiirile (Punamäe ja Vasknarva), mis võimaldab
valgel ajal parandada ülevaadet piirilõigust kokku kuni 4 km ulatuses. Lisaks võeti
Smartdeck seadmete abil valve alla 23 idapiiri punkti, mis suurendab valveala katvust ca 3,3
km.
Välispiiril korraldati piiride valve 23 kordoniga (idapiiril paikneb 13 kordonit, merepiiril 10
kordonit. Piirikontroll tagati 42 rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis. Merepiiril
suleti 2011.a lõpuga Ruhnu kordon.
2011.a juulist tõhustati kopteritega idapiiril patrullimist. Praktika vajab edasiarendamist, et
ennetada ja tõkestada ebaseaduslikku tegevust. Vajalik on kopterite pikema baseerumise
võimekus idapiiril ning täpsete navigatsioonivahendite olemasolu (eriti Kagu-Eesti
maismaapiiril), et vältida juhuslikku piiriületust. Hetkel ei pruugi piirist kaugemal patrullide
tõhusus olla soovitud tasemel.
Jätkuvalt on probleemiks Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelise ajutise kontrolljoone tähistuse
puudumine, mis ei võimalda tõhusalt avastada ebaseaduslikke piiriületusi, piiri asukoha
3

ETL, TL ja ML –piirikõigu tähtsused vastavalt: eriti tähtis lõik, tähtis lõik ning muu lõik
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kulgemine jääb inimestele ebaselgeks ning piiri ületatakse palju nn kogemata või tahtmatult.
Lisaks piiri asukoha erinevus GPS seadmetes on tõstnud piirirežiimi rikkumiste või
ebaseaduslike piiriületuste arvu. Nn tahtmatute piiriületuste ennetamiseks paigaldasid Ida ja
Lõuna prefektuurid piiriveekogudele suvisel navigatsioonihooajal kerged poid ning talvisel
ajal kasutati Peipsi ja Pihkva järvel piiri asukoha ja piirirežiimi ala tähistamiseks hoiatussilte.
Välispiiri teabe büroo poolt koostati üks ebaseadusliku sisserände analüüs I poolaastaks ning
üks kvartaalne ebaseadusliku sisserände analüüs. Koostati I poolaasta ohuhinnang ja
2011.aasta ohuhinnang. Suunatud riskianalüüse koostati 2.
Kuna valdav osa teabest suudeti realiseerida, õnnestus välispiiril tabada enamik
ebaseaduslikest sisserändajatest. Samuti võimaldas teabe realiseerimine oluliselt tõsta
salakaubaveo avastamise juhtumeid välispiiril.


Ebaseaduslike piiriületuste avastamine

2011. aastal toimus 186 ebaseaduslikku piiriületust (2010.a 116). Ebaseaduslike
piiriületusjuhtumite arv kasvas võrreldes 2010.a 60%. 2011. aastal tabati 398 ebaseaduslikku
piiriületajat (2010.a 115). Ebaseaduslike piiriületajate arv kasvas võrreldes 2010. aastaga
246%.
Kasvanud on ebaseadusliku tegevuse surve välispiirile, eelkõige kaupade ebaseadusliku veo
osas. Salakaubaveoga seoses toimus ebaseaduslikke piiriületusi 14-l juhul. 2011. aasta
jääolud soodustasid inimeste viibimist piiriveekogudel, mistõttu aasta alguses esines tahtmatu
piiriületuse juhtumeid. 84 ebaseadusliku piiriületuse juhul väitsid isikud, et ületamine toimus
ekslikult navigeerimisvea, ilmastiku või kontrolljoone asukoha mitteteadmise tõttu.
Avastatud piiririkkumiste arvu suurendas mobiilse valvetehnika lisandumine piirile.

Joonis 4. Ebaseadusliku piiriületuse juhtumite arv

Ida Prefektuuri vastutusalas leidis aset 57 juhtumit ja Lõuna Prefektuuri vastutusalas 129.
Kinnipeetud ebaseaduslikest piiriületajatest anti üle Vene Föderatsiooni piirivalvele 40 isikut.
Idapiiril avastati 15 juhtumit, mille puhul jäi piiriületusele viitavate jälgede puudumise tõttu
ebaseadusliku piiriületuse fakt tuvastamata.
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Trendina on salakaubavedajad hakanud kasutama sigarettide üle piiri vedamist või viskamist,
mistõttu jääb ebaseaduslik tegevus piiril tuvastamata või ei suudeta selge jälje puudumise
tõttu piiriületust tuvastada.


Piirikontroll

Kokku tõkestati riiki sisenemine 3 327 isikul (2010.a 2 502), kes ei vastanud piiriületuse
tingimustele. Riigi siseselt peeti kinni 2 isikut (2010.a 2 isikut), kelle puhul tuvastati, et
isikutel puudus õiguslik alus riiki siseneda läbi piiripunkti.
Narva maanteepiiripunkti laiendamise ettevalmistamiseks kaardistasid Politsei- ja
Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet 2011.a koostöös piiriületuse tehnoloogilise skeemi ja
ruumiprogrammi.
Koidula raudteepiirijaam avati ametlikult 03.09.2011 (rongide kontrollimine algas
20.05.2011). Piirikontrolli tegevused toimuvad plaanipäraselt.
 Isikute piirikontroll
Isikute piiriületuste arv tõusis ca 700 000 inimese võrra ehk ca 11,8 % võrreldes 2010.a-ga.
Piiriületuse kasv on tingitud isikute liikumise suurenemisest eelkõige Põhja prefektuuris, kasv
25,8 % (ca 398 tuh inimese võrra). Mõju piiriületuse arvu kasvule on seotud ka aktsiisiga
maksustatavate kaupade hinnaerinevusest Eesti ja Vene Föderatsiooni vahel (ca 200 000
inimest rohkem võrreldes 2010).
Viisaeeskirja rikkus 289 isikut, kes viibisid Eestis või Schengeni riikide territooriumil lubatust
kauem.

Joonis 5. Isikute piiriületuse arv

 Transpordivahendite piiriületuse kontroll
Transpordivahendite piiriületuste arv on tõusnud ca 106 tuh võrra ehk 8,5%. Ida ja Lõuna
prefektuuride piirile langeb ca 98% kogu transpordivahendite piiriületustest.
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Transpordivahendite piiriületus on kõige rohkem tõusnud Lõuna Prefektuuris, ca 106 tuh
sõiduki võrra (14%). Lõuna prefektuuri puhul püsib transpordivahendite piiriületus
tõusutrendis kõikide transpordiliikide osas (eelkõige sõidu- ja veoautod). Ida prefektuuris on
tõusutrendis busside piiriületused (+42,9 %); sõiduautode piiriületustes märkimisväärset
kasvu ei ole. Ida prefektuuris vähenes veoautode piiriületus -0,9%.
Busside piiriületuste arvu suurenemise peamiseks põhjuseks on uute reisiliinide avamine ja
Venemaalt kütuse toimetamine Eestisse. Sõiduautode piiriületuste arvu suurenemise
põhjuseks on peamiselt aktsiisiga maksustatavate kaupade hindade erinevus.
Kõigis maanteepiiripunktides (Narva, Koidula, Luhamaa) rakendati alates 01.08.2011.a
piiriületamise elektrooniline järjekord. Elektroonilise järjekorra rakendamine aitab Eesti-Vene
piiri ületada ilma liigse ootamiseta. Lisaks rakendati maantee piiripunktides piiriületuse
ootealade süsteem. Elektroonilise järjekorra ja ootealade süsteemi rakendamise tulemusega
kadusid maanteedelt pikad veokite järjekorrad ning vähenes piirijärjekorras seismise ooteaeg.
Kokku tehti 5 kuu jooksul elektroonilise järjekorra süsteemis 336 970 broneeringut.
Broneerimistega tõusis piiripunktide töökoormus lisatoimingute näol (andmete kontrollimine,
inimeste teavitamine, selgitamine piiriületajatele ja nende maharahustamine, kui isikud ei saa
mingil põhjusel broneeritud ajal piiri ületada).

Joonis 6. Transpordivahendite piiriületuse arv

7. Kriminaalmenetlus


Kuritegude registreerimine

2011. aastal langes politsei registreeritud kuritegude üldarv4 võrreldes 2010. aastaga -10%.
Nimetatud asjaolu tuleneb peamiselt varavastaste kuritegude arvu (eelkõige varguste ja
kelmuste) kui arvukaima kuriteoliigi vähenemisest, samuti avaliku rahu vastaste kuritegude
arvu vähenemisest ca viiendiku võrra (vastavalt -18,6% ja -19,5%). 2011. aasta kuritegevust
iseloomustavad üldistatult järgmised märksõnad:
4

Allikas: PPA ALIS Kuritegevuse koondaruanne 04.01.2012
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-

isikuvastaste (sh tapmine) ja tervisevastaste (sh kehaline väärkohtlemine) kuritegude arvu
kasv,
varavastaste kuritegude arv (sh vargused) ja osakaal süütegude struktuuris kahaneb,
majandusalastel ning korruptsiooni- ja liikluskuritegudel kasvutrend.

Joonis 7. Registreeritud kuriteod 2009-2011 (ALIS)

2011. aastal registreeriti 39 926 kuritegu (-4449), neist 48,3% Põhja, 20,9% Lõuna, 19% Ida
ja 11,8% Lääne Prefektuuri teeninduspiirkonnas.
- esimese astme kuritegusid registreeriti 2011. a kokku 1 618, mida on 73 (4,7%)
rohkem võrreldes mullusega, ning mis moodustavad 4,1% kuritegude üldarvust (aasta
varem 3,5%).
- teise astme kuritegude arv vähenes -10,6%, registreeriti 38 308 (-4522).5

Joonis 8. 2011 registreeritud kuritegude arvu muutus (%) võrdluses 2010. aastaga
5

Justiitsministeeriumi 2011. a kriminaalstatistika http://www.just.ee/kriminaalstatistika andmeil registreerisid
uurimisasutused ja prokuratuur Eestis 42 567 kuritegu, mis on 2010. aastaga võrreldes 5773 kuritegu vähem (12%), neist I astme kuritegusid 1798 (-44) ja II astme kuritegusid 40769 (-5729)
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Registreeritud kuritegude arv vähenes nii Põhja (-2921; -13,2%), Lõuna (-798; -8,7%), Ida (588; -7,2%) kui ka Lääne (-82; -1,7%) Prefektuuri teeninduspiirkonnas, maakondadest enim
Lääne-, Valga-, Harju-, Hiiu- ja Tartumaal ning Tallinna linnas -14,1%.
Süütegude struktuuris langes enim varavastaste (-6,3%) ja avaliku rahu vastaste kuritegude
osakaal. Enim kasvas isikuvastaste kuritegude (3,6%) ja liikluskuritegude (1,8%) osakaal,
samuti avaliku usalduse vastaste, rahvatervisevastaste ja majandusalaste kuritegude osakaal.

Joonis 9. Mõnede süüteoliikide osakaal (%) kuritegude struktuuris 2009-2011



Menetlustulemused

Prokuratuuri saadetud kuritegude üldarv kasvas võrreldes 2010. aastaga 3,8%. Kokku saadeti
prokuratuuri kokku 21 841 kuritegu, mida on 793 võrra rohkem kui aasta tagasi samal
perioodil:
- I astme kuritegusid saadeti prokuratuuri 1 193 ehk 50 (-4%) võrra vähem;
- II astme kuritegusid saadeti 20 648 ehk 843 (4,3%) rohkem.
Nimetus
Prokuratuuri saadetud kokku
 I astme kuriteod
 II astme kuriteod
Korruptsiooni kuriteod
Vägivalla kuriteod
Isikuvastased kuriteod
Eluvastased kuriteod
Tervisevastased kuriteod
Seksuaalse enesemääramise vastased
Kuriteod perekonna ja alaealise vastu
Narkootikumidega seotud kuriteod
Varavastased kuriteod
Avaliku rahu vastased kuriteod
Avaliku usalduse vastased kuriteod
Majandusalased kuriteod
Rahapesualased kuriteod
Liikluskuriteod

2011
21 841
1 193
20 648
185
4 989
3 942
73
3 734
107
273
726
10 156
1 625
652
178
16
3 600

2010
21 048
1 243
19 805
229
4 273
3 060
76
2 861
95
171
718
10 406
1 645
929
175
42
3 187

+/-

+/- %
793
-50
843
-44
716
882
-3
873
12
102
8
-250
-20
-277
3
-26
413

3,8%
-4,0%
4,3%
-19,2%
16,8%
28,8%
-3,9%
30,5%
12,6%
59,6%
1,1%
-2,4%
-1,2%
-29,8%
1,7%
-61,9%
13,0%
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Joonis 10. Prokuratuuri saadetud kuriteod 2010, 2011 (ALIS)

Prokuratuuri saadetutest moodustasid käesoleval aastal registreeritud kuriteod 39,8% (2010 –
34,7%), sh Põhja 36,2%, Lõuna 47,2%, Ida 36,9% ja Lääne 46,4%.
Raskeid kuritegusid oli prokuratuuri saadetud kriminaalasjades 1 797 (+200, kasv 12,5%),
neis kahtlustatavaid isikuid 1 929 (+203, kasv 11,7%). Rasketes peitkuritegudes prokuratuuri
saadetud kahtlustatavaid isikuid oli 1 091 (-59, vähenemine -5%).
2011. aastal on eesmärgiks lahendatud kuritegude osas kiirmenetluse kohaldamise osakaalu
säilitamine varasemal tasemel, mis oli 10%. Eesmärk täideti - kiirmenetluse kohaldamise
osakaal lahendatud kuritegude osas moodustas Põhja Prefektuuris 12,1%, Lõuna 12,5%, Ida
10,7% ning Lääne 14,5% ning riigis tervikuna 12,2%.
8. Migratsioonijärelevalve
Väljasaadetavate kinnipidamine väljasaatmiskeskuses on turvaline ja vastab rahvusvahelistele
nõuetele. Erapooletu hinnangu väljasaatmissüsteemile andis oma vaatlusandmetele tuginedes
2011.a Eesti Punane Rist – nende hinnangul järgitakse väljasaatmissüsteemis inimväärikuse
reegleid. 2011.a väljasaatmiskeskust külastanud õiguskantsler ja meditsiiniteenuste kvaliteeti
hindav ekspert ja tõid esile VSK ametnike professionaalsust, inimlikkust ning asjatundlikust
väljasaadetavatega suhtlemisel. 2011.a viidi väljasaatmiskeskuses läbi tuletõrjeõppus. 2011.a
paigutati väljasaatmiskeskusesse kokku 62 väljasaadetavat.
2011. a tuvastati 1050 seadusliku aluseta Eestis viibivat välismaalast (– 892 isikut).
2010

Joonis 11. Ebaseaduslikult riigis viibinud välismaalaste Eestist lahkumise korraldamine

Seadustamisettekirjutuste arv on tõusnud tulenevalt menetluslikest ümberkorraldustes kõigile ebaseaduslikult viibivatele isikutele tehakse ettekirjutus (ka sel juhul, kui isik
elamisloa taotluse koheselt sisse annab).
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Lahkumisettekirjutuste arvu muutust on mõjutanud eelkõige 24. detsembril 2010. aastal
jõustunud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muudatused, millega võeti
siseriiklikusse õigusesse üle nn naasmisdirektiiv (2008/115/EÜ). Muudatuste tulemusena
muutus muuhulgas kohustuslikuks kõigile ebaseaduslikult viibivatele isikutele
lahkumisettekirjutuse tegemine, v.a. lubatud viibimisaja erakorralistel põhjustel ületanud
isikud, mistõttu on tõusnud ka lahkumisettekirjutuste arv. Koheselt sundtäidetavate
lahkumisettekirjutuste arv oli 2011.a 408, vabatahtliku lahkumise tähtajaga ettekirjutuste arv
oli 2011.a 94, lisaks on tehtud Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel 13
lahkumisettekirjutust, millest 11 sundtäideti samuti koheselt.
2011. aastal saadeti Eestist välja rohkem isikuid kui eelnevatel aastatel, mille põhjuseks võib
mõningal määral tuua toimunud regulatsiooni muudatuse ning asjaolu, et koheselt
sundtäidetavaid ettekirjutusi lahkumiseks teeb nüüdsest ka piirivalve piiril.
9. Isikute õigusliku staatuse määratlemine kodakondsuse- ja migratsiooni asjades
EL liikmesriigina on Eesti pideva sisserändesurve all. Konservatiivse migratsioonipoliitika
üheks kaasnähuks on vaieldamatult kujunenud seaduslike sisserändekanalite kuritarvitamise
katsed.
2011.a tuvastati elamisloa taotluste menetlemise käigus mitmeid asjaolusid, mis viitavad
välismaalaste seaduse (VMS) regulatsiooni väärkasutamisele – praktikas ei täida
välismaalased ettevõtte juhtimisfunktsiooni, vaid töötavad lihttöölisena või on elamisloa
saamiseks loodud riiulifirmad. Elamisloa töötamiseks juhtorgani liikmena väärkasutamise
tõttu täitus oodatust kiiremini ka sisserände piirarv, mida 2011. aasta keskpaigas suurendati.
Samal ajal nähti väärkasutuste peatamiseks esmakordselt ette piirarvud elamisloa taotlemise
aluste lõikes.
Elamislubade väärkasutamise teema leidis kajastamist ka meedias. Ajakirjanduses avaldatud
147 ettevõtja osas viidi läbi järelkontroll. Neist isikutest on 125 taotlenud ja saanud elamisloa.
Järelkontrolli tulemusena on algatatud elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus 61 isiku
suhtes.
Elamislubade väärkasutamine

2009

2010

2011

Palgakriteeriumi rikkumine

186

43

22

Fiktiivabielud

10

11

35

Elamisluba ettevõtluseks

-

-

61

Elamisluba töötamiseks juhtorgani liikmena

-

6

70

Joonis 12. Elamisloa väärkasutuse juhtumid 209-2011

Varjupaigataotlejate arv on võrreldes 2010. aastaga kahekordistunud. Kui 2010.a esitati kokku
33 varjupaigataotlust, siis 2011.a esitati kokku 67 varjupaigataotlust (piiril 34 ja siseriigis 33).
Kõigi eelduste kohaselt on tegemist pigem ajutise kasvu, kui püsiva trendiga. Sellest
hoolimata on oluline säilitada pidev valmisolek varjupaigataotlejate kasvavaks sisserändeks.
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2011.a toimus IOM juhtimisel kahepäevane põgenike massilise sisserände hädaolukorra
lahendamise väliõppus, mille ettevalmistamiseks toimusid eelnevad staabiõppused, erinevad
töötoad, seminarid ja õppevisiidid teistesse liikmesriikidesse. Õppusel osalesid lisaks Politseija Piirivalveameti ametnikele Riigikantselei, Eesti Punase Risti, Siseministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Illuka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse jt ametnikud.
10. Päästevaldkonna ennetustöö
Pääste ennetustöö eesmärk on elanikkonna tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine,
turvalise elukeskkonna kujundamine, kus igaüks loob ja väärtustab ohutust ja turvalisust ning
mis aitab vähendada õnnetuste ja nende läbi hukkunute ning vigastatute arvu ja kahjusid.


Elanikkonna ohutusalane teavitamine

Päästeamet korraldas suvel veeohutuse kampaania „Ära lase purjus sõpra vette“, mille
märgatavus oli 88% (prognoositav märgatavus 55%). Novembris korraldas Päästeamet ühe
tuleohutusalase kampaania, mille märgatavus oli 76% (prognoositud märgatavus 55%).
Kampaania oli suunatud eakate ohutuse tõstmisele ning kandis nimetust „Kontrolli oma
vanemate suitsuanduri korrasolekut ja aita vahetada patareid“.
Vabatahtlike (23 MTÜ-d) kaasabil osaleti 37 ohutuspäeval ja 183 infopäeval, millel osales
kokku 76 304 inimest (5,6% elanikkonnast (sihttase 5%)). Ajakohaste ohutusalaste
materjalidega täiendati veebikeskkondi ohutusope.ee, veeohutus.ee ja kodutuleohutuks.ee.
Viidi läbi laste riskiteadlikkuse uuring ja veeohutusalase teadlikkuse uuring.


Elanikkonna ohutusalane koolitamine

Tuleohutusalaseid koolitusi korraldati kokku 3%-le elanikkonnast (40 385 inimest) ja
veeohutusalaseid koolitusi 0,8%-le (11 278 inimest), kaasates koolitustegevusse ka
vabatahtlikke organisatsioone (vastavalt tuleohutusalasesse õppesse 69/veeohutusse 62).
Koos Erametsakeskusega osales Päästeamet EL projektis „LIFE+ Information &
Communication“ „Raising awareness for forest fires and training of forest fire agents and
volunteers in Estonia“, mille käigus viidi läbi metsatulekahjude ennetusalased
täiendkoolitused päästealastes noorteringides osalejatele (264 last) ning koostati
jaotusmaterjal elanikkonnale ja erametsaomanikele.
Vene keelde kohandati eelkooli ja algklasside ohutusalased koolitusmaterjalid.


Elanikkonna ohutusalane nõustamine

Viidi läbi 471 kodukülastust (prognoositud maht 400), mille käigus nõustati leibkondi ja leiti
personaalseid ohutusalaseid õnnetuste ennetamisele suunatud lahendusi. Ohutusalase koostöö
raames nõustati ka 1555 kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste võtmeisikut (ohutuse eest
vastutavad ja sihtrühma kontaktisikud).
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Joonis 13. Ennetustöö eelarve 2006-2012

11. Tuleohutusjärelevalve
Riikliku tuleohutusjärelevalve eesmärk on tagada proportsionaalsete tuleohutusnõuete ja
tuleohutusalaste tehniliste normide olemasolu ja nendest kinnipidamine, samuti objektiivse
info olemasolu tulekahju asjaolude ja tekkimise põhjuste kohta ja süüdlase tuvastamine, mis
on suunatud riskipõhiselt ohuolukordade ennetavale avastamisele, tõkestamisele ja
likvideerimisele.


Objektide tuleohutuse kontroll

2011. aastal teostati haldusmenetluste käigus riskipõhist tuleohutuskontrolli 5628 ehitises.
Riskide hindamisel on aluseks hoone kasutajate arv, nende liikumisvabadus või –võime,
tootmisprotsessi iseärasused, tulekahjude statistika ja muud asjaolud. Ohtlike
tuleohutusnõuete rikkumisega objektidel teostati 93%-l juhtudest järelkontrolli 1 kuu jooksul
ettekirjutuse tähtaja saabumisest.
Läbi haldussunni rakendamise tagati 2011. aastal täitmisele kuuluvate tuleohutusalaste
ettekirjutuste täitmine aasta lõpuks 83% ulatuses (sihttase 70%).
Tuleohutusnõuete täitmist kontrolliti 1295 haridusasutuses ja 390 tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandeasutuses (sihttase saavutatud). Lisaks viidi läbi tuleohutuse kontroll läbi
4781 eluruumis.
Jätkusid tegevused Eesti-Šveitsi koostööprogrammi (hooldekodude tuleohutus) raames.
Projekti tulemusena valmib 24 h töörežiimiga tervishoiuasutuste eripärade ja riskide
hindamise metoodika. 2011. aastal tehti projektiplaanis tulenevalt esile kerkinud vajadustest
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mõningad muudatused. Metoodika valmimistähtaeg lükkus edasi tulenevalt Töövõtja
viivitusest hankelepingu täitmisel. Töövõtja suhtes on rakendatud leppetrahvi.
Päästeamet valmistas ette enesekontrolli aruandluse elektroonilise keskkonna sisukirjelduse,
mis võimaldaks tagada tuleohutuse seaduse §4 lg 2 täitmise. Tänaseks ei ole veel alustatud
tarkvara hanget, mistõttu suureneb ametnike töömaht oluliselt, põhjustades indikaatorite
sihttasemete korrektuuri järgneva perioodi tegevuskavas.


Tulekahjude tekkepõhjuste väljaselgitamine

Tulekahjudele reageerimine tekkepõhjuste väljaselgitamiseks oli korraldatud 24/7
menetlusvalvega, tagades tulekahju menetlustoimingute alustamise alljärgnevatel asjaoludel:
inimene on hukkunud; inimene on saanud vigastada (välja arvatud juhtumid, kui patsienti ei
hospitaliseerita ja meditsiinilist abi antakse vaid sündmuskohal); tulekahjud eluhoones, laste-,
õppe-, raviasutuses, majutus-, kogunemishoones ning tööstushoones; suure varalise kahjuga
tulekahjud ja tulekahjud, millega kaasneb avalik huvi.
Hoonete ja rajatiste tulekahjude üldarv 2011. aastal oli 1987, neist hoonetes oli tulekahjusid
1940 ja eluhoonetes 1156. Järelevalveametnike poolt menetletud sündmuseid kokku oli
samuti 1987. Viidi läbi 322 väärteomenetlust, 207 haldusmenetlust, vormistati 28
kriminaalmenetlust ning teostati haldustoiminguid 1430 korral.

Joonis 14. Menetlusbüroode tegevuste osakaal



Ehituskontroll

2011. aastal menetleti või osaleti menetlustes insenertehniliste büroode ametnike poolt
alljärgnevas mahus:
- Planeeringuid – 714 (71,4% prognoositavast mahust);
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-

Ehitusprojekte – 6534 (89,5% prognoositavast mahust);
Kasutusloa komisjoni töös – 2702 (135,1% prognoositavast mahust).

Kokku (planeeringud, projektid,
prognoositavast mahust).


kasutusload)

viidi

läbi

9950

menetlust

(96,6%

Toodete ja teenuste kontroll

2011. aastal koostati majandustegevuse registrisse kantud ettekirjutusi majutusasutustele 111
ning tuleohutuspaigaldiste projekteerijatele, ehitajatele ja hooldajatele 8.
Automaatsete tulekahjusignalisatsioonide valehäirete arv ühe objekti kohta vähenes 18%.
2011. aastal oli 4514 valeväljakutset ehk keskmiselt 4,0 teadet objekti kohta (2010 vastav
näitaja 4,9). Vaatamata vähenemisel on probleem endiselt suur, põhjustades suurt
töökoormust ja ressursikulu päästetöö valdkonnas ning kahandades tuleohutuspaigaldiste
sisulist väärtust ja usaldusväärsust.
Päästeamet osales standardite „Tuletõrje vesivarustus“ (kavand valmis) ning „Tööstus- ja
laohoonete ning garaažide tuleohutus“ (standard avaldatud) uuendamise protsessides.


Tuleohutusjärelevalve koolitus ja nõustamine

2011. aastal sai kutsekvalifikatsioonide „Tuleohutusspetsialist“ ja „Tuleohutusekspert“
arendamisvajadus Kutsenõukogu poolt heakskiitva otsuse ning käivitus kutsestandardite
koostamise komisjoni töö.
19. aprillil 2011.a. viidi läbi tuleohutusvaldkonna korraldamisega tegelevatele ettevõtetele
konverents tuleohutuse seaduse ning selle alusel kehtestatud tuleohutusnõuete ja ettevõtete
tuleohutuskorralduse selgitamiseks. Sisekaitseakadeemias toimunud konverentsil osales 43
tuleohutusettevõtete esindajat. Ettekannete slaidid on kättesaadavad Päästeameti kodulehel
http://www.rescue.ee/koolitusmaterjalid.
2011. aastal koostati Päästeametis riskipõhise kontrolli metoodika aluseks olevad analüüsid
(ATS häired/valehäired; tulekahjud ehitiste liikide järgi; tulekahjud tekkekohtade,
tekkepõhjuste ja objektide lõikes; tulekahjud maakondade ja regioonide lõikes) ning
riskipõhiste objektide valiku juhis.
12. Hädaabiteadete menetlemise teenus
Häirekeskus tagas hädaabinumbril 112 kõnedele vastamise tavaolukorras 10 sekundi jooksul,
sealjuures oli keskmine vastamise aeg 2011. aastal 6 sekundit.
Töötati välja lahendus SMS-112, hädaabiteadete edastamiseks ja vastuvõtmiseks
elanikkonnalt (sh vaegkuuljatelt ning kõnepuudega isikutelt) ühtsel hädaabinumbril 112, uus
lahendus võetakse kasutusele 2012.a.
Jätkati projekti GIS-112 teostamist, eesmärgiga juurutada 2012. aastaks abivajaja asukoha
määratlemise ja lähimale päästemeeskonnale abivajaja asukoha info elektroonse edastamise ja
vastuvõtmise süsteem. Helistaja asukoha ning operatiivsõidukite logistilise reaalajas
paiknemise süsteem soovitakse kasutusele võtta alates 01.11.2012.
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2011. aastal viidi läbi ettevalmistused uue Häirekeskuse moodustamiseks Siseministeeriumi
allasutusena alates 01.01.2012, samuti jätkati ettevalmistusi ühtse hädaabinumbri
kasutuselevõtmiseks. Antud projekti lõpptähtajaks on 01.11.2014.a.
13. Päästetöö teenused
Päästetöö valdkonna eesmärgiks on tagada piirkondlike ohutegurite ja riskidega, õnnetuste
toimumise sageduse tõenäosuse ja raskusastmega tasakaalus oleva operatiivse ja
professionaalse päästeteenuse pakkumine.
 Tulekustutustöö teenus
2011. aastal oli tagatud tulekustutustöö teenuse osutamise valmisolek 165-s paiknemiskohas
(2010 tase 164) 81 riikliku päästekomando, 85 vabatahtliku päästekomando ja ühe
vabatahtliku reservpäästerühma kaudu. Vabatahtlike päästekomandode ja reservpäästerühma
liikmete arv kokku oli 1109, sh kinnitatud vabatahtlike päästjate arvuks oli 271. Aasta jooksul
korraldati vabatahtlikele päästjatele 770 koolitust päästeseaduses sätestatud nõuete
tagamiseks.
 Päästetöö baasteenus
Operatiivset reageerimist vajavaid päästesündmuseid oli kokku 21896, neist 6321 juhul oli
tegemist väljasõiduga tulekahjule. Ülejäänud väljakutsetest olulisema osa moodustasid
loodusjõududest põhjustatud sündmused (1753), loomapääste (1248), liiklusõnnetused (1158)
ja naftasaadustega saastumine (462). Võrreldes 2010. aastaga vähenes päästesündmuste arv
930 võrra, sh tulekahjude arv 118 võrra.
Päästetöö valdkonnas töötas seisuga 31.12.2011 kokku 1870 töötajat (2010 tase 1896), millest
korrapidamisgruppides töötas 78 töötajat, päästekomandode koosseisu kuulus 1643 (2010 tase
1678) valveteenistujat ja 75 komandopealikku.
Riigipoolne valmisolek päästetööde tegemiseks oli korraldatud 81 riikliku päästekomando
baasil. Koosseisu vähesuse tõttu ei olnud võimalik tagada kõikides komandodes
elupäästevõimekust (vähemalt 3-liikmeline meeskond), mis tõi kaasa tagasilöögi baasteenuse
kättesaadavuses Kui baasteenuse kättesaadavus halveneb, siis suureneb sellega risk
tulesurmade tekkeks (elupäästevõimekus ei jõua õigeaegselt kohale) ja tulekahjude
varakahjude suurenemiseks (kustutamisel ei saa kasutada ründavat taktikat). Baasteenuse
kättesaadavuse halvenemine on olnud ilmselt üheks põhjuseks, miks 2010.a ja 2011.a
võrdluses suurenes tulesurmade arv aastaga 69-lt 73-ni ja tulekahjude varakahjude suurus
13,5 mln eurolt 15,1 mln euroni (suurenemine 12%). 2011. aasta elupäästevõimekusega
komandode arvuks jäi 47, mis on samaväärne 2007. aastaga (2007. aastal 47, 2008. aastal 56,
2009. aastal 64, 2010. aastal 65).
2011. aastal jätkusid tegevused Eesti-Läti koostööprojektiga (uue päästekomando hoone
ehitus Valgas ja piiriülese koostöö protseduurireeglite väljatöötamine). Osaleti ka Eesti-VeneLäti (EST-LAT-RUS) koostööprojekti planeerimises (teenuse tõhustamine piirialadel), kuid
see projekt ei leidnud heakskiitu.
 Metsatulekahju kustutustöö teenus
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Päästeamet osales koos Erametsakeskusega EL projektis „LIFE+ Information &
Communication“ „Raising awareness for forest fires and training of forest fire agents and
volunteers in Estonia“, mille raames viidi läbi 6 metsatulekahjude kustutusalast
täienduskoolitust vabatahtlikele päästjatele ja päästeteenistujatele.
Viidi läbi kolm regionaalset metsatulekahjude kustutamise õppust teenuse valmisoleku taseme
hoidmiseks.
 Põlevvedelike kustutustöö teenus
Teenuse osutamise valmisolek tagati ühe päästekomandoga Põhja-Eesti Päästekeskus.
Valmisoleku taseme hoidmiseks viidi läbi regionaalne põlevvedelike kustutamise õppus.
 Keemiapääste teenus
Teenuse osutamise valmisolek tagati kuue päästekomando kaudu. Valmisoleku tõhustamiseks
viidi läbi mitmeid koolitusi, võeti kasutusele uus isikukaitsevarustus ja testiti valmisolekut
rahvusvahelisel õppusel EU Cremex 2011.
 Saasteärastuse teenus
Põhja päästekeskuse Assaku komando baasil arendati uue teenusena välja saasteärastuse
teenus. Koostöös teiste ametkondadega (Terviseamet, Politsei- ja Piirivalveamet) hinnati
teenuse osutamise valmisolekut rahvusvahelisel õppusel EU Cremex 2011. Valmisoleku
taseme tõstmiseks jätkub koolituste läbiviimine.
 Veepääste teenus
Veepääste teenuse osutamine tagati 26 päästekomando baasil, säilitades senise mahu. Iga
päästekeskuse tegevuspiirkonnas viidi läbi üks regionaalne veepääste alane õppus
valmisoleku taseme hoidmiseks. Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga uuendati
kokkuleppeid merel otsingu- ja päästetöö korraldamiseks ja läbiviimiseks.
 Varingupääste teenus
Võeti kasutusele ERF vahenditest soetatud varingupäästekonteiner Lilleküla komandos,
tagades teenuse osutamise valmisoleku ühe komando baasil.
 Loomapääste teenus
Koostöös Keskkonnaametiga koostati vastutusalade määratlemiseks käitumisjuhis
suurulukitega seotud sündmusteks. Jätkatakse tööd teenuse kirjelduse täiendamisega ja
käitumisjuhise koostamisega koduloomade ja väikeulukite kohta.
 Kõrgustest pääste teenus
Valmisolek kõrgustest pääste teenuse osutamiseks on tagatud viie päästekomando kaudu.
Aasta jooksul viidi läbi tehnika seisukorra hinnang, mille järgselt tuli ohutuse tagamiseks
kasutusest eemaldada 9 redelautot. Analüüsi kohaselt on optimaalseks vajaduseks 11
redelautot, mis tagab inimeste päästmise, tulekahjude kustutamise või muu päästetöö
kõrgemalt kui 4. korrus.
 Päästetöö juhtimise teenus
2011. aastal oli päästetöö juhtimine tagatud möödunud aastaga võrreldes samal tasemel, so II
tasandil 16 korrapidamisgrupiga (78 päästeteenistujat), III tasandil 4 regiooni
korrapidamisgrupiga ja IV tasandil 1 Päästeameti korrapidamisgrupiga.
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Ametkondade vahelise koostöö tõhustamiseks korraldati kokku 16 koolitust. Koostööd ja
teenuse osutamise valmisolekut kõikidel juhtimistasanditel hinnati rahvusvahelise õppuse EL
CREMEX 2011 raames.
ERF vahenditest soetati ja võeti kasutusele 2 III tasandi päästetöö juhtimiskonteinerit.
Jätkusid tegevused Eesti ja Šveitsi Liidunõukogu vahelisest koostööprogrammist rahastatava
projektiga “Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine, Häirekeskuse side- ja
infotehnoloogiasüsteemide arendamine”. Päästeamet osales infosüsteemi projektis GIS-112
järgmiste tegevustega: infosüsteemi hankimine ja ehitamine, mobiilsete seadmete hankimine,
süsteemi tutvustamine päästetööde valdkonnale.
 Logistika-transpordi teenus
Teenuse osutamise valmisolek oli tagatud suure taara transportimiseks konteinerautoga 11-s
riiklikus päästekomandos (2010 tase 11); keskmise taara transportimiseks 8-s riiklikus
päästekomandos (2010 tase 8) ja veekogudel transportimiseks töölaevaga 3-s riiklikus
päästekomandos (2010 tase 1).
 Logistika sündmuskoha teeninduse teenus
Võeti kasutusele ERF vahenditest soetatud telklaagri-, hügieeni- ja hoolduskonteinerid,
millega tagatakse valmisolek teenindada ulatuslikult või pikaajalisel päästesündmusel 50
inimest.
 Üleujutuste pumpamise teenus
Soetati konteiner teenuse osutamiseks vajalike seadmete ja varustuse transportimiseks ning
suurendati rahvusvahelise üksuse BaltFloodCombat (BFC) Eesti osaüksuse liikmete arvu 25ni (2010 tase 15).
14. Kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine
Meetme eesmärgiks on tagada valmisolek hädaolukordade lahendamiseks, ühiskonna suurem
turvalisus hädaolukorras ning riigi võime osaleda rahvusvahelises kriisireguleerimises.
 Riskihalduse teenus
2011. aastal jätkati pääste poolt juhitavate hädaolukordade riskianalüüside kaardirakenduste
arendamist. Maa-Ameti kaardirakendusele kanti informatsioon kemikaaliseaduse
klassifikatsiooni alusel ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohta, mis võimaldab
inimestel võtta arvesse ohtlikest ettevõtetest lähtuvaid võimalikke kahjulikke mõjusid.
Kaardirakendus on nähtav http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis.
Tagatud on riiklike hädaolukordade riskianalüüside kättesaadavus Päästeameti kodulehe
kaudu. Vastavalt riskihinnangutele on koostatud ja uuendatud piirkondlikud infomaterjalid
ettevõtete ohtudest ja käitumisjuhistest elanikkonnale (kiirgus, keemia, üleujutused). Kõiki
päästekeskusele saabunud planeeringuid ja ehitusprojekte menetleti lähtuvalt hädaolukordade
riskianalüüsi tulemustest ja kemikaaliohutusest. Jätkus töö mitmete analüüside ja juhenditega
(õppuste korraldamine, evakueerimine, rahvusvahelise abi vastuvõtmine jms). Koostati
päästetöö elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs.
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 Kemikaaliohutus
2011. a kontrolliti 46 suurõnnetuse ohuga ettevõtet ning teostati kemikaaliohutuse nõuete
kontrolli 109 ohtlikus ettevõttes. Seoses kemikaaliseadusest tuleneva ohtlike ettevõtete
alammäärasid sätestava määruse muutumisega vähenes alates oktoobrist oluliselt ohtlike
ettevõtete arv (enne ca 520, pärast ca 120). Kõikidele kemikaaliohutuse järelevalve
ametnikele viidi läbi väärteomenetluse koolitus.
 Hädaolukorraks valmistumine
2011. aastal toimus 21 regionaalsete kriisikomisjonide korralist istungit, millele lisandusid
erakorralised ja õppused. Regionaalsete kriisikomisjonide tegevus on leidnud oma kindla
koha elanikkonnakaitse nõukodadena.
Jätkus töö kohalike omavalitsuste nõustamise ja kriisikomisjonide koolitamise osas. Kohalike
omavalitsuste ressursikataloog on arenemas kriisireguleerimise
infosüsteemiks, mis
võimaldab reaalajas ressursse hallata, logi pidada ning aidata kaasa juhtimisotsuste
tegemisele. Kaardistati kohalike omavalitsuste täiendkoolituse vajadused ja alustati
täiendkoolitussüsteemi väljatöötamist.
Osaleti pääste poolt juhitavate hädaolukorra lahendamise plaanide väljatöötamisel.
 Hädaolukorra lahendamise teenus
2011. aastal alustati Päästeameti kriisireguleerimise juhtimisstruktuuride korrastamist.
Moodustatud on kriisimeeskonnad, koostatud on töökorralduse eelnõu ning alustatud on
nõuete väljatöötamisega multifunktsionaalsetele kriisireguleerimise töökeskkondadele.
Alustatud on ühtsetel alustel hädaolukorra lahendamiseks vajalike regioonipõhiste ressursside
andmebaasi koostamist. Kataloogi planeeritakse ka Kaitseressursside Ameti toetusel
Kaitseväe ja Kaitseliidu ressursside lisamist, milleks on vaja muuta „Eesti kui vastuvõtva riigi
toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärust“.
 Rahvusvahelise kriisireguleerimise teenus
2011. aastal toimunud NATO CPG6 istungitel olid Eesti seisukohad esindatud ning eelnevalt
kooskõlastatud. Euroopa Liidu elanikkonnakaitse juhtkomitee ja selle alltöörühmades ning
Läänemere regiooni koostöö kohtumistel esitatud seisukohtade olemasolu ning esindatuse
tagas Päästeameti välissuhete büroo.
Oluliseks tuleb pidada Eesti panust NATO EADRCC7 Moldova 2011 õppuse
ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning õppusel osalemist kahe meeskonnaga. See panus leidis
tunnustamist ka laiemalt ning oli üheks põhjuseks, miks Päästeametile esitati
koostööpakkumised MODEX 2013 (Hollandi Falck) ja Georgia 2012 õppuse korraldajate
poolt. Lisaks osales EDRT8 USAR9 meeskond õppusel Hollandis.
Valmis Eesti päästemeeskonna uus kodulehekülg. 2011. aastat iseloomustab veel tõhus
koostöö Välisministeeriumiga (IHP10 projekti arendamine ja finantseerimine, Jaapani
6

Civil Protection Group
Euro AtlanticDisaster Response Coordination Centre
8
Eesti Päästemeeskond (Estonian Disaster Relief Team)
9
Urban Search and Rescue
10
Rahvusvaheline Humanitaarpartnerluse Programm (International Humanitarian Program)
7
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tsunamijärgsed tegevused, USAR nõustamine Moldovas jm) ning Tehnilise Järelevalve
Ametiga (kemikaaliseadus, järelevalve).
 Kriisireguleerimise koolituste ja õppuste teenus
Päästeasutuste spetsialistid osalesid rahvusvahelise kriisireguleerimisõppuse EU CREMEX
2011 planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Õppus viidi edukalt läbi Euroopa Liidu
Elanikkonnakaitse Finantsinstrumendi toel.
Lisaks korraldati veel 4 regionaalset kriisireguleerimisõppust ning pääste poolt juhitava
hädaolukorra lahendamise staabiõppust.
Korraldati viis rahvusvahelise päästemeeskonna EDRT täiendkoolitust ja üks baaskursus.
15. Pommiohuga seotud tööd
 Plahvatusohu kõrvaldamise teenus
Demineerimiskeskus sai 2011. aastal 1301 (2010 tase 1436) väljakutset. Tavaolukorras oli
sündmuskohtadele jõudmine tagatud vastavalt plaanile 90 minuti jooksul mandri-Eestis.
Pikemad reageerimisajad olid tingitud probleemidest väljakutse teinud kontaktisiku
kättesaadavusega. Toimus 15 plahvatust, milles sai vigastada 7 inimest. Kahjutuks tehti 2808
lõhkekeha (2010 tase 3107) ja 6 improviseeritud lõhkeseadeldist (2010 – 5). Pommiähvardusi
oli 31 (2010 – 29) ning pommikahtlusi 171 (2010 – 141).

Väljakutsete arv
Kahjutuks
lõhkekehi
lõhkeseadeldisi

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1301

1436

1434

1651

1373

1361

tehtud
ja 2808

3107

3703

3409

6413

1759

Joonis 15. Plahvatusohu kõrvaldamine.

 VIP kontrolli ja nõustamise teenus
Demineerimiskeskus tagas demineerimisalase ajakohase informatsioonivahetuse ja Eesti
seisukohtade esindamise rahvusvahelistes organisatsioonides IBDCWG9 , EEODN11 ja
EBDS12
Pommitehnilist kontrolli teostati 86 päeval (2010 tase 108). Pommitehnilise kontrolli
teostamiseks peeti ülal 10 atesteeritud pommikoera.
 CBRN13 ohu kõrvaldamise teenus
Demineerimiskeskuse erikeemiatalituse poolt oli tagatud keemia-, kiirgus- ja bioloogilise
ainega seotud ründe või ohu korral sündmuskohale jõudmine hiljemalt 250 minuti jooksul
tööpäeviti kella 8.30 kuni kella 16.00ni. Töövälisel ajal oli tagatud demineerimiskeskuse
eksperdi (valvekeemiku) konsultatsiooni andmine. Töövälisel ajal oli konsultatsioone 30.

11

European Explosive Ordnance Disposal Network
EU Bomb Data Systems
13
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear
12
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 Pommiohuga seotud ennetustöö.
Pommiohutusalast ennetustööd viidi läbi 57 koolis, kus osales 1451 last. Tartus näidati
kinomajas „CINAMON” kahe kuu jooksul enne action-filme demineerimisalast hoiatusklippi
kokku 37167-le kinokülastajale. Ennetusalastel üritustel kasutatavad materjalid soetas USA
kaitseministeerium.
Viidi läbi 30 demineerimisalast koolitust koostööpartneritele (Politsei, KAPO, Kaitsevägi,
Häirekeskus, Sisekaitseakadeemia, Kaitseliit, Kiirabi, Riigikantselei).
16. Reostustõrje
 Maismaal naftareostus-korjetööde teenus
Teenuse osutamise valmisolek tagati 4 päästekomandoga (2010 a tase 4). Valmisoleku taseme
hoidmiseks viidi läbi 2 regionaalset naftareostuskorje tööde õppust. Koostöös
Keskkonnaametiga ja Eestimaa Looduse Fondiga võeti kasutusele ERF vahenditest soetatud
naftareostuse tagajärgedel määrdunud lindude puhastamise ja hooldamise varustus ja viidi
läbi vastav koolitus. Naftareostus-tõrjevahendite hooldus- ja puhastusseadmete ning
abivahendite konteinerit kasutati rahvusvahelisel õppusel Boilex 2011 Rootsis. Põhjamaadega
reostustõrjetööde läbiviimise kogemuste vahetuse eesmärgil osaleti EL Interreg 4A
programmi projektis „Environmental Safety Cooperation“.
2011. aasta kontrolliti merel 32 reostusjuhtumi teatest 21 (2010.a 50 juhtumist 38), reostust
tuvastati 16 juhul (2010.a 27). Satelliitinformatsiooni põhjal avastati reostust 12 juhul (2010.a
6), Lennusalga poolt avastati merereostust 11 korral (2010.a 4 korral) ning laevadega 4 korral.
Naaberriikide MRCC-de poolt teatatud merereostustest avastati 2 korral (2010.a 10 korral).
Muudest allikatest saadi teade merereostusest 1 korral (teade ei leidnud kinnitust). Enamus
reostusjuhtumitest olid eeldatavad tahtlikud laevalt kergestihaihtuvate naftatoodete- ja
naftajääkide vettelaskmised, mis keskkonna ning ilmastiku mõjul kiiresti haihtusid.
2011.a teostati merereostuse avastamiseks ja tuvastamiseks 1,9 patrull-lendu nädalas (2010.a
2 patrull-lendu) lennupikkusega keskmiselt 3 tundi. Kokku teostati 99 planeeritud patrulllendu (2010.a – 104), neist 30 (18) toimus pimedal ajal. Lisaks toimus 8 lendu reostuse
kontrollimiseks või õppuse käigus.
17. Arendus- ja infokommunikatsiooni teenistuste võimekuse tagamine.
 Töökindlamad, turvalisemad ja innovaatilisemad infokommunikatsioonialased
teenused.
2011. aasta lõpetati kokku 32 projekti, millele lisandub veel suurusjärgus 16 projekti, mille
olulisemad tulemid saavutati 2011. aastal, kuid mille stabiliseerimine jääb 2012. aasta
algusesse. Alljärgnevalt on toodud ülevaade 2011. aasta jooksul olulisematest
Siseministeeriumi haldusalasse SMIT-i poolt juhitud IKT projektidega tarnitud tulemustest:
EURO kasutuselevõtmine – viidi läbi EURO kasutuselevõtuks vajalik 20 haldusala IKT
teenuse arendamine ning rakendati muudatused tähtaegselt.
Mobiilsete isikutunnistuste väljastamine – realiseeriti tehniline valmisolek, mille tulemina
alates 01.02.2011 väljastatakse riikliku garantiiga mobiilseid isikutunnistusi. Riikliku
garantiiga mobiil-ID võimaldab elektroonilist isikutuvastamist ja digitaalset allkirjastamist
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mobiiltelefoni abil. Esmakordselt maailma praktikas oli võimalik riigi poolt väljaantavat
mobiil-ID kasutada riiklikel valimistel elektrooniliseks hääletamiseks märtsis 2011 toimunud
Riigikogu XII-koosseisu valimistel (selguse huvides: mobiiltelefoniga e-valimistel
hääletamine toimus internetiühendusega arvuti vahendusel).
Väärteo-menetlusportaali arendamine – Euroopa Liidu struktuurivahendite rahastusega
realiseeriti ja rakendati kõik kavandatud väärteo-menetlusportaali funktsionaalsused.
Euroopa Liidu Viisainfosüsteemiga toimiv andmevahetus – edukalt ja tähtaegselt viidi läbi
kohustuslikud kesksüsteemi testimised ning andmevahetus Euroopa Liidu keskse
viisainfosüsteemiga käivitati tähtaegselt 11.10.2011.
ID1 vormingus dokumentide tootmine ja väljastamine – tähtaegselt kindlustati PPA-le
tehniline valmisolek Euroopa Liidu elamisloakaardi ja isikutunnistuse taotluste
vastuvõtmiseks, nende isikustamiseks ning väljaandmiseks.
Sõrmejälje biomeetria kasutusele võtmine Euroopa Liidu Eesti välispiiril – Euroopa Liidu
Välispiirifondist rahastatud Soome, Eesti, Läti ja Leedu piirivalve, SMIT-i, Soome
Välisministeeriumi ning Läti Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühisprojekti eesmärgiks
tervikuna oli Euroopa Liidu Viisainfosüsteemi määrusele vastava Euroopa Liitu sisenemise ja
väljumise rakendamiseks pilootprojekti läbiviimine. Eesti piirivalve ülesandeks oli Schengeni
viisa kehtivuse päringu teostamise võimaluse loomine viisakleebise numbri ja sõrmejälje
kujutise järgi koos isiku tuvastamisega Eesti idapiiripunktides nii statsionaarsetelt kui
mobiilsetelt seadmetelt. Päringud luuakse Schengeni viisade verifitseerimiseks vastu CS-VISi läbi riikliku viisaregistri (VIS) kanali. Projekti tulemid rakendati tähtaegselt.
Euroopa Liidu naasmisdirektiivi rakendamine – tähtaegselt kindlustati PPA-le tehniline
valmisolek Euroopa Liidu vastavast direktiivist tulenevate menetluste läbiviimiseks vajalike
muudatuste teostamine Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste andmekogus ja
sissesõidukeeldude riiklikus registris.
Euroopa Liidu sinise kaardi väljaandmine – tähtaegselt 20.06.2011.a kindlustati PPA-le
tehniline valmisolek Euroopa Liidu vastavast direktiivist tulenevate kolmandate riikide
kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja elamise menetluste
läbiviimiseks vajalike muudatuste teostamine.
KMO ja rahvastikuregistri andmevahetus – projekti tulemusena rakendati riigi IT-poliitika
arengusuundadele ja koosvõimeraamistikele vastav X-tee vahendusel toimuv andmevahetus
PPA andmekogude ja rahvastikuregistri vahel. Selle tulemusena vähenes menetlustoimingute
tegemiseks kuluv aeg ning tööprotsess muutus efektiivsemaks, sest rutiinsete
menetlusprotsesside hulk vähenes. Käsitsitöö vähenemise ja mehhaanilise dokumentide
kehtetuks tegemise asemel on võimalik vabanenud tööaega kasutada andmekvaliteedi
tõstmiseks.
Uue põlvkonna menetlusinfosüsteem MIS IV – politsei menetlusinfosüsteemi täiendati uute
funktsionaalsustega ning MIS seoti uute väliste andmekogudega. MIS IV – projekti tulemiks
on PPA_MIS teenuse uued funktsionaalsused väärteo-, kriminaal- ja haldusmenetluses, mida
seni tehti ilma IKT teenuse toeta. Arendustööde tulemusena toimusid kõige suuremad
muudatused Menetlusinfosüsteemis (MIS), kuhu loodi 40 erineva päringu tegemise võimalust
kokku 16-st erinevast andmekogust. Väärteomenetluse harus loodi 22 uut toimingut.
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Kriminaalmenetluse harus arendati välja 32 toimingu tegemise võimalus, nende hulgas
näiteks ettekirjutus, avaliku koosoleku keelamise otsus ja leiu vastuvõtmise akteerimine.
Dokumendihaldussüsteemi Delta rakendamine PPA-s – 31.12.2011 rakendati kokkulepitud
mahus PPA dokumendihaldussüsteem Delta, millega astuti suur samm edasi haldusala ülese
visiooni realiseerimisele, mille kohaselt kõigis haldusala asutustes on kasutusel ühetaoline ja
ühtne asjaajamist toetav tehniline lahendus. PPA Delta stabiliseerimisperiood on
projektiplaani kohaselt planeeritud 2012.a veebruari keskpaigani.
ID1 vormingus dokumentide väljastamine Eestis rahvusvahelise sõjalise koostöö raames
viibivatele isikutele (NATO SOFA) – tähtaegselt 01.01.2012 loodi PPA-le tehniline
valmisolek ID1 vormingus dokumentide taotluste vastuvõtmiseks, menetlemiseks ja
dokumentide väljaandmiseks Eestis rahvusvahelise sõjalise koostöö raames viibivatele
isikutele ja nende ülalpeetavatele.
ESTER operatiivraadioside võrku laiendati 2011. aastal uute tugijaamadega. Uute
tugijaamade kasutusele võtt parendab leviala ja vähendab riske levi kadumisel. 2011. aasta
lõpus hangiti täiendavad tugijaamad, mis on võimalik kasutusele võtta 2012 alguses.
Kuna 2011.a haldusala üheks prioriteediks oli ühendhäirekeskuse loomine, siis olulised
tulemid arvutivõrgu töökindluse tagamiseks kõrgendatud prioriteetidega asukohtades
realiseeriti Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Projekti tulemusena parandati oluliselt
Päästeameti häirekeskuste IKT keskkonna töökindlust ning kaasajastati hädaabiteenuste
osutamiseks vajalik infrastruktuur. Päästeametile ja häirekeskustele loodi võimekus pakkuda
teenust kaasaegsetel ja töökindlatel tehnilistel platvormidel. Samuti tõsteti süsteemide
tõrkekindlust, milleks kasutati andmesidekanalite ja seadmete dubleerimist.
18. Sisejulgeolekupoliitika kujundamine
 Pääste- ja kriisreguleerimispoliitika
Valmistati ette õigusaktide (seaduste muudatuste pakett, põhimäärused) muudatused seoses
päästeasutuste tsentraliseerimisega (päästekeskuste liitmine Päästeametiga) ning eraldiseisva
Häirekeskuse moodustamisega. Muudatused jõustusid 01.01.2012.
Valmistati ette elektrituruseaduse muudatus, millega lahendati aastaid kestnud probleem
Narva Elektrijaamade päästekomando haldamisega. Muudatus jõustus 01.01.2012.
Käivitati Siseministeeriumi ennetusalane koostöö projekt alkoholisektoriga, mille eesmärgiks
oli suurendada alkoholisektori rolli ja vastutust alkoholiga seotud õnnetussurmade
vähendamisel. Koostöö käivitus edukalt ja jätkub ka 2012.a.
Valmistati ette kiirelt kustuvad sigarettide kasutuselevõtt Eestis, sh teavitati koostöös
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga maaletoojaid ja kaupmehi uutest nõuetest.
Alates 17.nov 2011 tohib kogu EL-s müüa ainult kiirelt kustuvad sigarette, mis aitavad
vähendada hooletust suitsetamisest alguse saanud tulekahjude ja tulesurmade arvu.
Peamiseks sündmuseks oli EL vahenditest rahastatud rahvusvahelise kriisireguleerimisõppuse
EU CREMEX 2011 ettevalmistamine ja läbiviimine. Tegemist on läbi aegade suurima
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kriisireguleerimisõppusega Eestis. Projektis osales kokku üle 2000 inimese, sh 5 välispartnerit
ja Euroopa Komisjoni esindajad. Õppuse raames viidi läbi kaks väliõppust (Tallinnas ja
Tartus) ning staabiõppus Vabariigi Valitsusele.
2011.a valmisid mitmed mahukad kriisireguleerimisalased dokumendid:
- Kehtestati Siseministeeriumi juhtimisel koostatud hädaolukorra lahendamise plaanid
(kokku 13 tk);
- Valmis 2011.a hädaolukorra riskianalüüside kokkuvõte, mis on nähtav;
Siseministeeriumi kodulehel http://www.siseministeerium.ee/29960/;
- Esimest korda valmis elutähtsate teenuste toimepidevuse ülevaade;
- Hädaolukorra seaduse analüüs, mis annab hinnangu 2009.a vastu võetud hädaolukorra
seaduse rakendumisele ja toob välja edasised vajalikud muudatused õigusaktides.
 Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika
Loodi õiguslikud eeldused ÜKT rakendamiseks.
Tsentraliseeriti kriminaaltulu tuvastamise ja korruptsiooniüksused.
Muudeti uurimisalluvuse regulatsiooni, millega on KAPO uurimisalluvusse antud riigi ja
KOV äriühingute ja MTÜde juhtide korruptsioonijuhtumite menetlemine.
Koolitati ligi 700 väärteomenetluse portaali kasutaja.
Käivitati PNR (lennureisijate broneeringuinfo) pilootprojekt.
 Migratsiooni- ja piirivalvepoliitika
Alates 01.01.2011 väljastatakse Eestis püsivalt elavale välismaalasele elamisloakaarti. „Isikut
tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse“ eelnõu töötasid välja
SIM ja PPA koostöös.
Alates 01.02.2011 väljastatakse riikliku garantiiga mobiil-ID sertifikaate. “Isikut tõendavate
dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse“ töötasid välja SIM ja PPA
koostöös.
Määratlemata kodakondsusega inimeste arv langes alla 100 000.
05.04.2011 jõustusid viisamenetluse seisukohalt olulised VMSi muudatused. „Välismaalaste
seaduse muutmise seaduse“ eelnõu töötati välja koostöös välisministeeriumiga.
Alates 19.06.2011 väljastatakse Euroopa Liidu sinist kaarti. Töötati koospartneritega välja
“Välismaalaste seaduse muutmise seaduse” eelnõu.
Käivitus piirijärjekorra haldamise süsteem.
19.09.2011 allkirjastati tagasivõtulepingu rakendusprotokoll Venemaa Föderatsiooniga ning
09.11.2011 Serbia Vabariigiga.
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11.10.2011 rakendati EL viisainfosüsteem.
13.11.2011 Rahvastikuregistri ja PPA infotehnoloogiline arendus - teavitustegevused
määratlemata kodakondsusega isikutele.
Töötati välja „Politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise
seaduse“ eelnõu.
19. Sisejulgeolekualane õpi- ja arendustegevus
 Teadus- ja arendustegevus
Sisekaitseakadeemia läbis 2011.
akrediteerimise protsessi.

aastal

positiivselt

rahvusvahelise

institutsionaalse

Kõige enam tõsteti esile akadeemia juhtimiskorraldust ja juhtimissüsteemi, mida hinnati
maksimaalse „tunnustust vääriv“ kategoorias, rõhutades eriliselt tagasiside ja
hindamissüsteemide head toimimist ning majandussurutisest tingitud kärbete järgset kiiret
taastumist kõigis akadeemia põhitegevustes. Akadeemia õppetöö ja õppekorraldus pälvis
ekspertide poolt samuti häid kommentaare, märkides eriliselt ära kadettide pühendumuse,
õppekavad ja õppeprotsessi pideva kvaliteedijärelevalve ning avatuse dialoogiks kõigi
partneritega.
Teadus- ja arendustegevuse alamkategoorias leidis positiivsena väljatoomist toetus personali
akadeemilistele püüdlustele omandada teaduskraadi ning akadeemilisust toetavad meetmed
(sh doktorikoda), millised loovad kõrgkooli toimimiseks vajaliku sotsiaalse struktuuri.
Ühiskonna teenimise peatükis leidis maksimaalse „tunnustust vääriva“ kategoorias märkimist
akadeemia tegevus sisekaitselise hariduse ja mõttelaadi populariseerimisel avalikkuses.
Samuti märgiti positiivselt eelkutseõppe alaseid tegevusi ning iga-aastase teaduskonverentsi
rolli sisekaitsealase maailmapildi levitamisel.
Parendusvaldkondadena juhiti tähelepanu ATAKi rolli ebaselgusele akadeemia üldises
organisatsioonipildis ning professuuri tagasihoidlikku arvukust. Nimetatud valdkondi on
akadeemia juba enam kui aasta tagasi valminud arengukava raames endale ka ise
teadvustanud ning tegevuskavasse lülitanud. SA Archimedes kõrghariduse hindamisnõukogu
peaks andma ekspertkomisjoni arvamust arvestades lõpliku otsuse aprillis 2012.
Sisekaitseakadeemia (SKA) koostöös Siseministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS'iga on ette
valmistanud SKA alternatiivsete asukohtade analüüsi. Tänaseks on Tallinnas asuva
õpilinnaku arendusse investeeritud enam kui 4 miljonit eurot, mille tulemusena on oluliselt
parendatud olemasoleva hoonestu väljanägemist ning seda toetava taristu toimepidevust.
Sisekaitseakadeemia Tallinna õpilinnak vajaks veel täiendavalt 11,5 miljoni euro ulatuses
remont- ja rekonstrueerimistöid, et olemasolevate hoonete baasil ehitada välja linnak, kuhu
mahuks lisaks olemasolevale täiendavalt ka täna Paikusel asuva SKA õppekeskuse taristu.
Kui võtta juurde veel Väike-Maarja ja Muraste keskuste rekonstrueerimine, oleks täiendav
koguvajadus kolme keskuse kaasajastamiseks ja nelja asemel kolme asukohta
kokkutoomiseks 15,1 miljonit eurot.

44

Sisekaitseakadeemia
kriisijuhtimise
simulaator
on
rakendatud
tasemeja
täiendusõppeprotsessi. Virtuaalsimulatsiooni koolitused toimusid korrapäraselt SKA
Päästekolledži õppeaines Suurõnnetuste juhtimine (nii kaug- kui päevaõpe), sh osalenud
õppurite arv 53+3 instruktorit. Virtuaalsimulatsiooni programme XVR ja ISEE kasutati
magistriõppe aines Kriisikommunikatsioon ja juhtimine, sh osales 30 sisejulgeoleku
magistranti. Viidi läbi 15 täiendkoolitust, sh osalesid Päästeamet, Maksu- ja Tolliamet,
Tallinna Lennujaam. Osalenute arv kokku 150.
Viidi lõpuni programmi XVR ja ISEE arendused, sh arendati välja täiendav interaktiivne
virtuaalsimulatsiooni klass 10 töökohaga. Kasutusele võeti simulatsiooniprogrammid
Pathfinder ja Pyrosim, mis on rakendunud Päästekolledži ainetes Tuleturvalisuse standardid
ja planeering ning Tuledünaamika ja ehitiste konstruktsioonid.
2011.a eelarvekärpe tõttu langes ära PPA täienduskoolitus, mis on planeeritud 2012. aasta
koolitustegevustesse.
Arendustegevustena on aktuaalses töös simulatsioonikoolituste ja toodete aktiivne
turundamine sihtgrupile, sh Päästeamet, Eesti Raudtee, Tallinna, Ämari, Riia ja Tartu
Lennujaamad ning PPA. Samuti on töös uute simulatsiooni ja andmetöötlusprogrammide
KOSMAS ja Stress kasutuselevõtt ning SKA uuringutesse rakendamine ja Päästekolledži ning
PPK kriisijuhtimise ainete koordineerimine võimaliku ühisõppe käivitamiseks (2012).
VII rahvusvaheline sisejulgeoleku alane konverents “MiGrating Security” (“Liikuv
julgeolek”) toimus 9. novembril Tallinnas. Väliskülaliste osakaal 10 % (osalejaid kokku ca
250). Konverentsil keskenduti teemadele: Välistööjõu ja migratsiooni väljakutsed: võrdlev
perspektiiv; Rahvusvaheline ühisõpe – võimalus või risk; Eesti panus EL
tsiviilmissioonidesse ja arengukoostöösse; Värbamine, kvaliteet ja rotatsioon sisejulgeoleku
asutustes. Konverentsi korraldamist toetasid finantsiliselt Euroopa Komisjon ja Euroopa
Sotsiaalfond.
Sisejulgeolekualaste teadustööde planeeritud arv saavutati ja ületati. Eesti teadusinfosüsteemi
(ETIS) andmetel on SKA teadustööde juurekasv aruandlusperioodil 56, sh on SKA ETISe
kohaselt kõige enam teadus- ja arendustööd publitseeriv Eesti rakenduskõrgkool.
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Joonis 16. Rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustöö maht.

 Õppetöö
Vastavalt siseministri kinnitatavale kvoodile viiakse SKAs läbi õppetööd kutseõppe tasemel
keskhariduse
baasil
konstaabli,
tuletõrjuja-päästja,
tuletõrje-päästespetsialisti,
päästekorraldaja, piirivalveametniku ja vanglaametniku erialadel. 2011. aastaks loodi
võimalused kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ametikohtadel, millele on kinnitatud
kutsestandard. Kutseõppes immatrikuleeriti suvisel vastuvõtul 171 kadetti. Kutseõppe
lõpetanuid 181. Väljastati päästevaldkonnas 18 päästja II kutsetunnistust ja päästespetsialist
III kutsetunnistust ning 5 päästeinspektor III kutsetunnistust. Politseivaldkonnas anti 33
„Piirivalveametnik II“, 16 „Piirivalveametnik III“ ja 9 „Piirivalveametnik IV“ kutsetaset.
Piirivalveametniku kutsetase omistati kõigile piirivalveametniku eriala lõpetanutele.

Eriala

Konkurss

Päästja
Päästespetsialist
Päästekorraldaja
Vanglaametnik

1,0
1,09
6,3
1,32

Joonis 17. SKA kutseõppe konkurss 2011.

Päästja ja päästespetsialisti konkurss vähenes võrreldes eelneva õppeaastaga, vanglaametniku
konkurss oli suurem. Päästekorraldajaid võeti vastu esmakordselt.
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Vastavalt siseministri kinnitatavale kvoodile viiakse läbi õppetöö rakenduskõrghariduse
tasemel keskhariduse baasil politsei, päästeteenistuse, korrektsiooni ning maksunduse ja tolli
erialadel. Kõrgharidusõppe õppekavadele immatrikuleeriti suvisel vastuvõtul 317 õppurit.
Eriala
Politsei- ja piirivalveteenistus
Korrektsioon
Päästeteenistus
Maksundus ja toll

Konkurss
6
4,3
4,4
36,8

Joonis 18. SKA kõrgharidusõppe konkurss 2011.

SKAs toimub õppe- ja arendustöö ka sisejulgeolekualase magistriõppe õppekava alusel. 2011.
aastaks on sisejulgeoleku magistriõppekavasse lõimitud rahvusvahelise õppe moodul 20 EAP
(ECTS). Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe lõpetanuid 13.
Sisejulgeoleku täienduskoolituse kontseptsiooni visioonidokument on SKA-siseselt välja
töötatud ning vastavalt arengukavale rakendatakse 2012. aasta lõpuks. Avaliku sektori
organisatsioonidele pakutav täienduskoolitus on läbi viidud tellitud mahus – 2011. aasta
täienduskoolituste maht ületas 20% 2010. aasta täienduskoolituste mahu. Täienduskoolitusi
korraldavad ATAK, kolm kolledžit ja sisejulgeoleku instituut.
Struktuuriüksus

Osalejate arv

PÄK
PPK
JK
ATAK
SJI
Akadeemia kokku

2011
2164
1418
1517
3224
35
8358

Koolituspäevi
2010
2244
993
528
2908
0
6673

2011
355
481
294
330
4
1464

2010
291
350
85
421
0
1147

Joonis 19. Täienduskoolitus.

2011. aastal loodi sisejulgeoleku valdkonna karjääri- ja rotatsioonisüsteemi (SIKARO)
arendamise projektorganisatsioon ning alustati esimeste uuringutega, mh viidi läbi
Siseministeeriumi töötajate rahulolu-uuring. 2011. aasta kevadel viidi läbi õppejõudude
pilootatesteerimine, mille läbis ligi 60% koosseisulistest õppejõududest. 95% õppejõududest
läbis aasta jooksul õppemetoodilise koolituse, sh 25 õppejõudu läbis 320-tunnise
pedagoogilise töö lisakoolituse.

Planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata
Sisekaitseakadeemia olulisima täitmata ülesandena jäi asjakohast otsust ootama SKA
õpilinnaku kinnistu edasiarenduse jätkamine Tallinnas. Kinnistu asukohaga seotud ebakindlus
peegeldus ka 2011 kevadel läbi viidud uute õppejõudude valimises, mil värbamise keskseks
küsimuseks tõstatus uute töötajate tulevane õpikeskkond. Seetõttu jäi mõne protsendipunkti
võrra planeeritust madalamaks ka magistri- ja doktorikraadiga õppejõudude osakaal.
Päästetööd maismaal:
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Päästeamet ja päästekeskused tagavad baasteenuse osutamise valmisoleku vähemalt
kolmeliikmelise päästemeeskonnaga 67 riiklikus päästekomandos (2010 tase 67). Riigipoolne
valmisolek päästetööde tegemiseks oli korraldatud 81 riikliku päästekomando baasil,
koosseisu vähesuse tõttu ei olnud võimalik tagada kõikides komandodes elupäästevõimekust
(vähemalt 3-liikmeline meeskond). Samuti ei olnud ressursipuuduse tõttu võimalik kasutada
ületundide tasustamist, mis tõi kaasa tagasilöögi baasteenuse kättesaadavuses. 2011. aasta
elupäästevõimekusega komandode arvuks jäi 47, mis on samaväärne 2007. aastaga (2007.
aastal 47 komandot, 2008. aastal 56 komandot, 2009. aastal 64 komandot, 2010. aastal 65
komandot).
Päästeamet plaanis analüüsi suitsusukeldumise koolitussimulaatorite vajaduse ja paiknemise
kohta. Analüüs on teostamata tingituna perioodi täiendavate tööülesannete rohkusest ja
ressursipuudusest. Treeningtingimuste puudumine (sisetulekahju suitsusukeldumise
koolitussimulaatorid) võib kaasa tuua valedest otsustest tingitud vigastusi ja põhjustab
päästetööde baasteenuse kvaliteedi langust.
Kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine:
Päästeamet planeeris uuendada oma vastutusalas olevate elutähtsate teenuste toimepidevuse
plaanid ja elutähtsate teenuste toimepidevuse riskianalüüsid. Koostamata on päästetöö kui
elutähtsa teenuse toimepidevuse plaan. Plaani puudumine võib kaasa tuua ebapiisava
valmisoleku teenuse osutamiseks sõltuvussuhetes olevate teiste elutähtsate teenuste
katkestuste korral.

Ülevaade
avalike
teenuste
organisatsiooni arendamisest

kvaliteedi

parandamisest

ja

1. Eesti-Vene piiriületamise elektrooniline järjekorra kasutuselevõtmine
Kõigis maanteepiiripunktides (Narva, Koidula, Luhamaa) rakendati alates 01.08.2011.a
piiriületamise elektrooniline järjekord. Järjekord aitab Eesti-Vene piiri ületada ilma liigse
ootamiseta. Lisaks rakendati maantee piiripunktides piiriületuse ootealade süsteem.
Elektroonilise järjekorra ja ootealade süsteemi rakendamise tulemusega kadusid maanteedelt
pikad veokite järjekorrad ning vähenes piirijärjekorras seismise ooteaeg. Kokku tehti 5 kuu
jooksul 336 970 broneeringut.
2. Koidula raudteepiirijaama avamine
Koidula raudteepiirijaam avati ametlikult 03.09.2011 (rongide kontrollimine algas
20.05.2011). Koidula raudteepiiripunkti avamisega viidi kontrolli teostamine saabuvate ja
lahkuvate rongide üle sisemaalt piirile. Piiripunktis on kasutusel kaasaegsed
kontrollisüsteemid mis ühelt poolt kiirendavad kontrolli läbiviimist, teisalt aga tõstavad ka
kontrolli kvaliteeti. Läbi Koidula raudteepiiripunkti sõidavad valdavalt nafta- ja õlirongid.
Jaama suurim võimsus on ligi 40 rongipaari ööpäevas.
3. Digitaalse isikutunnistuse mobiil-ID-na väljaandmisega alustamine
Alates 01.02.2011 annab PPA välja digitaalset isikutunnistust mobiil-ID-na (m-ID). M-ID
sertifikaatide väljaandmiseks loodi lahendus, mis oluliselt erineb senisest praktikast isikut
tõendavate dokumentide väljaandmisel, mille kohaselt oli PPA-l võimalik väljastada isikut
tõendavat dokumenti üksnes juhul, kui isik ilmub isiklikult PPA klienditeeninduspunkti. M48

ID sertifikaatide väljaandmise taotluse esitamine ja taotluse menetlemine toimub
elektroonilises keskkonnas PPA teenistuja otsese sekkumiseta. 2011. aasta jooksul anti välja
14 025 m-ID sertifikaati.
4. Veebikonstaabli rakendamine
Internetikeskkondades ja sotsiaalvõrgustikes politsei nähtavaks tegemiseks alustas 01.07.2011
tööd veebikonstaabel. Veebikonstaabli töö eesmärgiks seati politsei lähendamine rahvale ja
politseiga suhtlemise lihtsustamine. Lisaks edastatakse veebikonstaablile ka vihjeid või infot
süütegude toimepanemise kohta.
5. Vabatahtlike päästjate tegevuse arendamine
Vabatahtlike päästjate tegevuse arendamine on prioriteetne tegevus päästevõrgustiku
tõhustamiseks. 2010.a jõustus uus päästeseadus koos vastavate rakendusaktidega, mis lõid uue
ja senisest laiema õigusraamistiku vabatahtlike päästjate tegevuse reguleerimisel. Samuti on
Päästeamet oluliselt panustanud vabatahtlike päästjate koolitamisele ning nende tegevuse
toetamisele. Selle tulemusena on saavutatud vabatahtlike päästjate arvu oluline tõus, kui
2010.a oli 817 vabatahtlikku päästjat, siis 2011.a oli vabatahtlike päästjate arvuks 1109 (tõus
36%), sealjuures on suurenenud ka vabatahtlike päästekomandode arv (2010.a tase 83 ja
2011.a tase 85).
6. Päästeasutuste tegevuse ümberkorraldamine
2011. aastal viidi läbi ettevalmistused päästekeskuste ühendamiseks ühtseks Päästeametiks ja
Häirekeskuse eraldamiseks Siseministeeriumi allasutuseks alates 01.01.2012. Regionaalsete
päästekeskuste ümberkorralduste eesmärgiks oli päästevaldkonna tasakaalustatud arengu
tagamine, päästevaldkonna ümberkorraldamine kooskõlas Vabariigi Valitsuse poolt
läbiviidavale avaliku sektori arendamise põhimõtetele, koostöö tõhustamine teiste
riigiasutustega struktuuri ühtlustamise kaudu ning pääste põhivaldkondade poolt Eestis
viibivatele inimestele osutatavate teenuste ühtlustamine regionaalsetes päästekeskustes.
Häirekeskuse eraldamise vajadus oli tingitud funktsioonide laiendamisest Siseministeeriumi
valitsemisala üleseks.
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Tegevusvaldkond: Rahvastik ja regionaalala
Strateegilised eesmärgid
1.

Aktiivne kodanikuühiskond:

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine:
 Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 rakendamine.
2011 planeeritud: Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 rakendamine.
2011 täitmine: Kodanikuühiskonna arengukava 2011 planeeritud tegevused läbi viidud.
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta:
Kodanikuühiskonna arengukava 20011-2014 (edaspidi KODAR) 2011. aasta rakendusplaanis
toodud tegevused on ca 2/3 ulatuses ellu viidud ja seire on teostatud. KODAR
rakendusperioodi jooksul on liikunud kodanikuühenduste rahastamine suurema selguse ja
läbipaistvuse suunas.
2011. a kasvas konfessioonidevahelise koostöö ja ühistegevuse arendamiseks oikumeeniliste
projektide teostamise tegevusulatus, teostati 24 projekti (tegevusaruannete kontrollimise
käigus märkusi ei olnud).
2.

Toimiv regionaalne ja kohalik haldus:

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine:
 Kohalike omavalitsuste haldussuutlikkus.
Algtase: indeksi keskmine väärtus 2010 (s.o 2009. a andmete põhjal) 51,5 (Geomedia
haldussuutlikkuse indeks).
2011 planeeritud: Kasvab.
2011 täitmine: Kohalike omavalitsuste võimekus on püsinud suhteliselt stabiilsena, indeksi
keskmine väärtus 2011. aastal oli 51.6 punkti.
 Kohanimeregistrisse kantud kohanimede arv.
Algtase: 36 700.
2011 planeeritud: Kasvab.
2011 täitmine: Kohanimeregistris 38 474 kohanime (31.12.2011 seisuga).
 Regionaalhalduse
korraldamiseks
haldussuutlikkuse tagamiseks.

rakendatud

tegevuskulud

maavalitsuse

2011 planeeritud: Hoida taset (algtase 9 513 tuhat eurot).
2011 täitmine: 9 747 340 eurot.
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta:
Toimiva regionaalse ja kohaliku halduse tagamiseks kavandatud tegevused on valdavalt
plaanitud mahus ellu viidud.
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3.

Kvaliteetsed isikuandmed:

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine:
 Rahvastikuregistrisse tehtavate päringute arv:
2010 sihttase:
25 000 000
2011 planeeritud: 30 000 000
2011 täitmine:
43 000 000
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta:
Rahvastikuregister töötas tõrgeteta, toimusid ka positiivsed arengud andmekvaliteedis. Samuti
korraldasime probleemideta Riigikogu 2011 valimised – inimestele saadeti nii e- kui ka
pabervalijakaardid, nimekirjadega olid varustatud nii e- kui ka tavavalimised.
Tänu sellele, et inimesed kasutavad üha enam e-teenuseid, on avalike teenuste kiirus
kasvanud. Näiteks pea kolmandik elukohateadetest tehakse e-teenusena ilma ametniku juures
käimata, e-valijakaardi oli tellinud ja neid saadeti 2011. aasta Riigikogu valimistel 42
tuhandele inimesele (võrdluseks 2009 aasta KOV volikogude valimistel oli 21 tuhat evalijakaarti.)
4.

Tasakaalustatud ruumiline ja regionaalne areng:

Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine:
 EL struktuuriabi meetmete ja programmide seirearuannetes ja auditites tuvastatud
olulisi puudusi.
2011 planeeritud: <2 (algtase 0).
2011 täitmine: 2011.a. REGO tegevust otseselt ei auditeeritud ja seega 0 (struktuuritoetuste
registri andmeil tehti projektiauditeid meie meetmete puhul kokku 13 tükki, millest 5-s tehti
olulisi märkusi. Olulised märkused puudutasid valdavalt kõrvalekaldeid hankereeglitest.)
 Elanike hinnang kohalike avalike teenuste kättesaadavusele.
2011 planeeritud: 2011. a ei mõõdeta; 2012. a >3,64 (algtase 2009. aastal 3,64).
2011 täitmine: 2011.a. ei olnud mõõtmisi plaanitud
 Eesti aegruumiline lähenemine Euroopa Liidu keskuste suhtes.
2011 planeeritud: 2011. a: ühenduste kavandamise ettevalmistamine üleriigilise planeeringu
"Eesti 2030+" raames (0/0,5) (algtase: puuduvad kiirrongiühendused Euroopa Liidu
keskustega (0), puuduvad administratiivsed alusdokumendid nende saavutamiseks (0) = 0/0).
2011 täitmine: Ei ole muutunud.
 Eesti-sisene aegruumiline vahemaa.
2011 planeeritud: 2012. a: üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" tegevuskava raames on
kavandatud seiresüsteem kaheetapilisena: 1) Planeerimisseaduse § 29 lg 2 kohaselt Vabariigi
Valitusele kuue kuu jooksul peale Riigikogu valimisi tehtava ülevaate raames; 2) Vabariigi
Valitsuse kehtestamise otsusega määratakse üleriigilise planeeringu ja selle tegevuskava
elluviimise seire ja järelevalve teostajaks regionaalminister, kes koostöös tegevuste eest
vastutavate partneritega (ministeeriumid jt) korraldab vastava info koondamise Vabariigi
Valitsuse istungil esitamiseks iga kahe aasta tagant.
2011 täitmine: Ei ole muutunud.
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Selgitused eesmärgi saavutamise kohta:
Üleriigiline planeering „Eesti 2030+ koos tegevuskavaga on koostatud ja esitatakse
kehtestamiseks Vabariigi Valitsusele.
2011. aastaks seatud esimene eesmärk sisuliselt saavutati, sest Siseministeeriumi tegevuse või
meetmete kui tervikute kohta auditite raames olulisi puudusi ei tuvastatud. Struktuuritoetuste
registri andmeil tehti siiski 2011. aastal 13 projekti auditit, neist 5-s tehti olulisi märkusi.
Olulised märkused puudutasid valdavalt kõrvalekaldeid riigihanke reeglitest. Võrreldes
2010.a. tehtud auditite tulemustega võib täheldada oluliste puuduste vähenemise tendentsi.
Vajalik on suurendada toetuse saajate teadlikkust riigihangetega seotud reeglitest, et
vähendada edaspidi rikkumiste arvu.
2011.a. ei olnud kavas mõõta elanike hinnangut kohalike avalike teenuste kättesaadavusele.
Asjakohane uuring on kavandatud teostada üle 1 aasta. Järgmine uuring viiakse läbi 2012.
aastal.

Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused
1. Kodanikuühiskond
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 2011. aastal 6 taotlusvooru ja heade ideede
konkursi kaudu kokku 94 projekti, mis olid suunatud toetuse saanute tegevusvõimekuse,
kommunikatiivse võimekuse ja koostöövõimekuse kasvatamisele.
Kodanikuühiskonna arengukava rakendusplaani tegevustest on 2/3 ellu viidud. Käivitatud on
„Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm“ ja alustatud on
kodanikuühenduste rahastamise ühtlustatud põhimõtete väljatöötamisega omavalitsuse ja riigi
tasandil.
2011. aastal käivitus Šveitsi Vabaühenduste Fond, mille avatud taotlusvoorude raames
toetatakse projekte, mis on suunatud avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisele
kodanikeühenduste ja avaliku võimu koostöö kaudu. Põhifookuses on sotsiaalprobleeme
ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused.
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Joonis 1. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali SA rahastatud projektid

2011. aasta oli Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, mille riiklik koordineerimisasutus oli
Siseministeerium. Ellu viidi vabatahtliku tegevuse aasta riiklik programm, mille raames
korraldati mitmeid üritusi ja tegevusi, soodustades vabaühenduste vabatahtlike kaasamise
võimekust ja tõstes elanikkonna teadlikkust vabatahtlikust tegevusest, mõjust ühiskonnale ja
vabatahtlikus tegevuses osalemise võimalustest.
Kahel kolmandikul kodanikualgatuslikest ühendustest on tekkinud vabatahtlike kaasamise
kogemus ning 60% vabatahtlikega kogemusi omavatest ühendustest omab koostöösuhteid
püsivabatahtlikega.
2011.a. toetati riigieelarveliste eraldiste lepingutega lisaks Eesti Kirikute Nõukogule veel 23
oikumeenilise projekti teostamist, nt ajalehe Eesti Kirik väljaandmist, ajakirja Kristlik
Kasvatus väljaandmist, Laste ja Noorsootöö Ühendust, Raadio 7 tehniliste vahendite
uuendamist, LIFE TV Eesti-teemaliste saadete tootmist, kristliku kultuuriloo täiendõppe
programme, looduslike pühapaikade arengukava rakendamist, erinevate konfessioonide
lasteasutuste õppevahendite soetamist jne. Erinevus kavandatu ja tegelikkuse vahel seisnes
selles, et saime realiseerida planeeritust rohkem projekte tänu eraldiste mahtude süsteemsele
planeerimisele.
Vaimulikele täienduskoolituste korraldamine: vaimulike abielu sõlmimise õiguse saamiseks
vajalikud koolitused ja atesteerimised said läbi viidud ja 2011.a. lõpuks oli kokku 125
vaimulikku saanud regionaalministri käskkirjaga abielu sõlmimise õiguse.
Oikumeenilistes haridus- ja arendusprojektides osalemine: oikumeenilise tegevuse
süvalaiendamiseks on osaletud ettekannetega kolmel riigisisesel ja neljal rahvusvahelisel
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seminaril. Osaletud on Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaua töös; antud hinnang
pilootprojektile „Lapsevanemad usundiõpetuse eest“, ette valmistatud usundiõpetajate
täiendkoolituse korraldamine (koolitus toimub SA Innove rahastusel 2012).
Eesti Kirikute Nõukogu eestvedamisel ja koordineerimisel on teostatud järgmised olulised
projektid:
- Anti välja kakskeelne (eesti ja inglise) teatmik „Teeliste kirikud 2011” (30 000
eksemplari), plakat ning uuendati veebilehekülg aadressil www.teelistekirikud.ekn.ee .
Teatmikus on pühakodasid kokku ligi 200, lisaks Eesti maakaart, millele on märgitud
pühakodade asukohad, samuti on iga pühakoja juures lühike ajalooline tutvustus, pilt,
aadress, kontaktandmed, majutusvõimalused.
- Üldhariduskooli usundiõpetuse õppematerjalidest on kirjastuselt Koolibri ilmunud III
kooliastmele soome keelest Eesti oludele kohandatud tõlkeõpik „Usundid. Müüdid,
jumalad, tavad, sümbolid”.
- Religiooniõpetuse järjekorras III olümpiaad toimus Tartu Ülikooli usuteaduskonna
egiidi all ning teaduskonnaga seotud teadurite ja religiooniõpetajate initsiatiivil Tartu
Ülikooli Teaduskooli olümpiaadide nimekirjas.
- Religioonisotsioloogiline töö: koostati ja anti välja seni mahukaim
religioonisotsioloogiliste artiklite kogumik „Astu alla rahva hulka“.
Riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" elluviimises osalemine: riikliku
programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" juhtnõukogu töös on osaletud ning programmi
2011. aasta riigieelarvelised eraldised on jaotatud sihtotstarbeliselt vastavalt usuliste
ühenduste esitatud taotlustele ja juhtnõukogu otsustele.

2. Regionaalne ja kohalik haldus
 Kohalikud omavalitsused
Siseministeeriumi tellimisel arendatud volikogu infosüsteem (VOLIS) on osalises
funktsionaalsuses rakendatud Jõgevamaa omavalitsustes, Jõelähtme ja Rae vallas. Kohaliku
omavalitsuse teenusportaali (KOVT) arendus valmis 2011. alguses ja 2011. aasta lõpus
seisuga oli rakendusega liitunud 58 KOVi, kellest 18 on infosüsteem reaalselt praeguseks
kasutusele võetud.
2011. aastal läbiviidud paikvaatluse tulemusena on kohalikes omavalitsustes kasutuselevõetud
dokumendihalduse süsteeme 95% omavalitsustest. Hinnanguliselt ei vasta vähemalt 30 %
nendest avaliku teabe seadusest tulenevatele nõuetele. Siseriiklikest vahenditest käivitati
projekt „KOV üleminek paberivabale asjaajamisele“ ning selle tulemina võtsid
Siseministeeriumi elektroonilise dokumendihaldussüsteemile baseeruva lahenduse kasutusele
Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald. Projektiga valiti teenusepakkuja, kellel on kohustus
pakkuda soovi omavatele kohalikele omavalitsustele dokumendihaldussüsteemi lahendusega
liitumist ning kasutamist ühtsetel alustel. Prognoosime 2012 aastal projekti kasutajaskonna
kasvu vähemalt 10% ning planeerime läbi selle tõsta elektroonilise dokumendihaldussüsteemi
kasutajaskond omavalitsustest 100 %-le.
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Joonis 2. Uus dokumendihaldussüsteem kohalikele omavalitsustele.

2011. aasta detsembris võeti vastu kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava
järgnevaks neljaks aastaks. Arengukavas on kirjeldatud peamised eesmärgid ning võimalikud
tegevused kuni aastani 2015 KOV infoühiskonna arendamisel. Arengukava koostamises
osalesid Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi
Infosüsteemide Amet, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, aktiivsed kohalikud
omavalitsused ning E-Riigi Akadeemia SA.
Siseministeerium koordineerib kohalike omavalitsuste infoühiskonna arengut lähtudes
"Kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava 2006 - 2015" seatud eemärkidest.
Tegevusi viivad ellu kohalike omavalitsuste infoühiskonna arendusjuhid (Jõgevamaal,
Viljandimaal, Põlvamaal, Raplamaal ja Läänemaal), kelle töö tulemusena koostatakse ning
viiakse läbi mitmeid elanike kaasamise ning e-teenuste kasutamise võimalusi parendavaid
projekte. Projekte rahastatakse nii Euroopa Liidu kui siseriiklikest vahenditest.
2011. aastal valmis neljas „Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse analüüs“, mis
võimaldab ühtse indeksi alusel võrrelda erineva suuruse ja tüübiga omavalitsusüksuste
haldusvõimekust (omavahelises võrdluses). Analüüs tugines kuuele erinevale komponendile,
milleks on: rahvastik ning maa; kohalik majandus; elanikkonna heaolu; finantsolukord; KOV
organisatsioon ja KOV-de avalikud teenused ja nende alamkomponentidele. Nimetatud
indeksi edasiarendamisel ning olemasolevate andmebaaside mõnetisel täiustamisel võimaldab
see kindla kokkulepitud metoodika alusel ning olemasolevate lihtsate näitajate põhjal võrrelda
KOV-e nii omavahel kui ajalises lõikes ning põhjendada sellega tulevikus KOV-de arengut
mõjutavaid juhtimisotsuseid.
Võimekuse tase KOV üksuste aritmeetilise keskmisena on stabiilne, vähima ja suurima
võimekusega KOV üksuste vahe on mõnevõrra vähenenud.
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Kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi keskmine väärtus 2011. aasta seisuga (s.t 2010.
aasta statistiliste andmete põhjal) on 51 punkti (100 punkti skaalal). Indeksi keskmine väärtus
2010. aasta seisuga (s.t 2009. aasta statistiliste andmete põhjal) oli 51,5 punkti. Kohalike
omavalitsuste võimekus on vaatamata kavandatud kasvule püsinud sarnasel tasemel (KOV
üksuste võimekuse indeksite aritmeetiline keskmine on langenud 0,5 punkti võrra. Mõnevõrra
on vähenenud vahe parima ja halvima indeksi tulemusega omavalitsuse vahel - vahe vähenes
0,2 punkti võrra). OECD raporti soovitustest tulenevalt on ette valmistatud uurimisprojekt
KOV teenuspiirkondade analüüsimiseks ja väljatöötamiseks.
2010. aastal viidi kohalike omavalitsuste kohta läbi 6 auditit, millest üks oli keskendunud
ainult Pärnu linnale. Kohalikele omavalitsustele suunatud soovitused puudutasid
sõiduvahendite liisimist ning hoonete ehitamise seaduslikkuse ja nõuetele vastavuse tagamist.
Keskmine soovituste arv on vähenenud.
Koostöös rahandusministeeriumiga viidi läbi omavalitsuste juhtidele ja ametnikele suunatud
koolitused „Kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöö“, milles osalesid kohaliku omavalitsuse
ametnikud, üleriigiliste omavalitsusliitude esindajad ning maakondliku kohaliku omavalitsuse
üksuste liidu ametnikud kõigist maakondadest. Tegemist oli 2010. aastal toimunud koolituse
“Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste ja riigi
koostöö“ jätkukoolitusega, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste omavahelisele koostööle
ja koostööle riigiasutustega riiklike poliitikate elluviimisel haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.
Koolituse tulemusel koostati juhendmaterjal, mis sisaldas muuhulgas õppetunde ja häid
praktikaid teistest riikidest.
Üleriigilistele
omavalitsusliitudele
eraldati
omavalitsuste
huvide
esindamiseks
üleeuroopalistes koostöövõrgustikes, sh arengukoostöös osalemiseks, riigieelarvest 116 319
eurot. Riigieelarvelise eraldise toel on omavalitsusliitude esindatus ja aktiivsus Euroopa
tasandi katusorganisatsioonides jätkuvalt hea (nt üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli
esinduse töö, Eesti omavalitsuste seisukohtade esindamine Regioonide Komitees (CoR) ja
erinevate EL rahastamisprogrammide juhtorganite töös ning mitmetes erinevates
koostöövõrgustikes (CEMR, CLRAE, BSSSC, UBC, COPPEM jt). Eesti Maaomavalitsuste
Liit korraldas 2011. aastal osaliselt eraldise vahendite toel rahvusvahelise konverentsi „Eesti
Vabariik 100 – kohalik omavalitsus 2018. aastaks“, millega Eesti Maaomavalitsuste Liit
tähistas muuhulgas oma 90. sünnipäeva.
Kohanimeregistri andmed on pideva korrastamise tulemusena aktuaalsed ja usaldusväärsed.
Kohanimeregistrisse kantud kohanimede arv 2011. aastal kasvas. 2011. aastal pöörati
tähelepanu nii registri kvaliteedi tagamisele kui ka andmehõivele teistest kohanimesid
põhiandmetena pidavatest andmekogudest. Aadressiandmete süsteemi kasutuselevõtuga on
tõusnud
kohalike
omavalitsuste
motivatsioon
kohanimede
registreerimiseks
kohanimeregistris.
On loodud võimalus kohanimede visualiseerimiseks kaardirakendusel. Kui varem oli KNR-il
ja ADS-il ühine kaardirakendus, siis alates 16. juunist 2010. aastast on KNR-il eraldi
kaardirakendus. Erinevate tärk- ja kaardiandmete vaheliste segaduste vältimiseks loodi
aadressiandmete süsteemile eraldi tärkrakendus. Arendustööde käigus on välja töötatud
tabeliformaat, mille kaudu on võimalik masskannete tegemine KNR-i.
Väikesaarte toetamiseks käsitleti regionaalministri juhitavas püsiasustusega väikesaarte
komisjonis 2011. aastal uue püsiasustusega väikesaarte seaduse väljatöötamise vajalikkust
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ning arutelud toimusid päästetööde korraldamise ja koordineerimise üle väikesaartel,
perearstiteenuse kättesaadavuse, taliteede, mandri ja väikesaarte vahelisele liiklusele
projekteeritud laevade, Väikesaarte programmi ning teiste väikesaarte jaoks oluliste teemade
üle.
 Maavalitsused
Maa järelmaksunõuete infosüsteemi arendus on valminud ja rakendatud, maavalitsustes
toimus andmete sisestamine uude ühtsesse maa järelmaksunõuete infosüsteemi (MaaIS)
ning 90,8 % maast on reformitud ja katastrisse kantud. MaaIS abil saadi tervikpilt
järelmaksude laekumise seisust reaalajas nii maavalitsuste lõikes, kui ka kliendipõhiselt.
Infosüsteemi abil toimub ligi 16 000 lepingu haldamine, millede kogusummaks on
111 756 931 eurot.

Joonis 3. Maa järelmaksu infosüsteem MaaIS

Uue dokumendihaldussüsteemi Delta juurutamine viidi läbi 2011. aasta jooksul ja see
rakendus maavalitsustes alates 01.01.2012. E-arvete süsteemi arendus ja rakendamine
maavalitsustes on viibinud plaanituga võrreldes seoses riigis keskselt toimuvate arenduste
kestvuse pikenemisega.
2011. aasta lõpus toimus maavalitsustes kontoritöö tarkvara versioonide ühtlustamine. Kui
siiani oli kasutusel kontoritöö tarkvarana MS Office kuus erinevat versiooni, siis pärast
ühtlustamist eemaldati kasutuselt vanemad versioonid ning kasutusele jäi kolm versiooni ning
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kaks vabavaralist lahendust. Seega astuti esimesed sammud ühtsema tehnoloogilise baasi
suunas maavalitsuste lõikes.
2011.aasta jaanuaris võeti viieteistkümnes maavalitsuses kasutusele kohalikele
omavalitsustele väljatöötatud lahendusele baseeruv ühtne veebihalduse tarkvara. Lahendus
andis maavalitsustele riigiasutustena ühtse veebinäo ning lahendas eritarkvara kulude ning
halduse probleemid. Maavalitsused said lahenduse juurutamise käigus ka keskdomeeni
aadressiga www.maavalitsus.ee, mis lihtsustab info leitavust kodanikele.

Joonis 4. Maavalitsuse veebihaldustarkvara.

2011. viidi maavalitsustes läbi IKT olukorra kaardistamine ning infovarade kontroll, mille
tulemusena vastavalt rahalisele võimekusele toetati sideseadmete ostu nendes maavalitsustes,
kelle sideseadmed ei vastanud käideldavusnõuetele ning erinesid teistes maavalitsustes
kasutatuist. Ühtsem riist- ning tarkvara võimaldab lihtsustada uute lahenduste kasutuselevõttu
ning samuti lihtsustab väljaõpet ja teadmistebaasi olemasolevatele lahendustele.
Maakorraldus-, keskkonna- ning maareformi- ja omandireformialaste ülesannete täitmisel oli
2011. aastal jätkuvalt tähelepanu all reformimata maa osatähtsuse vähendamine ja riigi
vajadusteks maade väljaselgitamine. 2011. aasta seisuga oli Eestis tervikuna reformitud kokku
91% maast, kõige enam Valga ja Jõgeva maakonnas 95% ning Järva ja Põlva maakonnas
94%. Kõige väiksem on reformitud maa osakaal Ida-Viru maakonnas 86% ning Saare ja
Harju maakonnas 87%.
Maavalitsuste poolne riigi esindatus kohustusliku liikmena maaparandusühistutes on aasta
aastalt kasvanud, ulatudes 2011. aasta lõpuks 119-ni ehk aasta jooksul lisandus 15
maaparandusühistut. Maavalitsuste poolt riigi huvide esindamisega maaparandusühistutes
tasutav liikmemaks, hoiukulud ja PRIA toetuse omaosalus oli 2011. aastal kokku 68 185
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eurot. Arvuliselt oli kõige rohkem maaparandusühistutes esindatud, Pärnu Maavalitsus (16
ühistus) ning Rapla Maavalitsus (16 ühistus) ja Viljandi Maavalitsus (13 ühistus). Saare
maakonnas ei ole maavalitsuse osalusega maaparandusühistuid
Ühistranspordi korraldamiseks viidi läbi riigihanked, sõlmiti teenuse osutamiseks lepinguid,
teostati järelevalvet ühistranspordi teenuse pakkumise üle ning optimeeriti liine. Ühistransport
korraldati maavalitsuste poolt enam kui 900 liinil.
Sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete valdkonnas jätkati maavalitsustes tegevusi vastavalt
Sotsiaalministeeriumi poolt kavandatud tegevustele „Südame- ja veresoonkonnahaiguste
ennetamise riiklikus strateegia 2005-2020” tegevuskavas ja „Rahvastiku tervise arengukavas
2009-2020“ toodud maakondlike ülesannete täitmiseks. 2011. aastal koostati ja uuendati
maakondade terviseprofiile.
Laste riikliku hoolekande osas koostasid ja täiendasid maavalitsused 2011. aasta jooksul ligi
600 uut asenduskodu teenuse lepingut ning vormistasid 104 lapsendamist (2010 olid vastavad
arvud 118 ja 115). Järelevalvet sotsiaalteenuste osutamise kvaliteedi üle ning perearsti
tegevuse korralduse üle teostati 640 korral. Lapsehoiuteenuste tegevuslubasid väljastati kokku
98. Seitsme maavalitsuste haldamisel oli 31.12.2011 seisuga 9 asenduskodu (lastekodu).
01.10.2011 likvideeriti Narva - Jõesuu Lastekodu ja teenuse osutamine anti üle Narva-Jõesuu
linnale. Maavalitsused koordineerivad maakondades puuetega inimestele tehniliste
abivahendite eraldamist. 2011. aastal sõlmiti 294 lepingut teenuseid osutavate firmadega,
teenuse kasutajaid oli üle 32 000 inimese.
Haridus- ja noorsootööalaste ülesannete täitmisel viidi maakondades läbi temaatilist riiklikku
järelevalvet koolieelsete lasteasutuste ning üld- ja kutsehariduskoolide õppe- ja
kasvatustegevuse üle vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud prioriteetidele 119.
korral.
Maavalitsuste kaudu koordineeriti ja korraldati üleriigiliste aineolümpiaadide
piirkonnavoorude läbiviimist ning tunnustamisüritusi õpilastele ja õpetajatele. Koordineeriti
riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite läbiviimist maakonnas. Maavalitsuste eestvedamisel
toimus maakondades ligi 700 noorsootöö ja haridusalast üritust.
Maavalitsused osalesid ligi 1600 kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel või
koordineerimisel. Muuhulgas osaleti XI noorte laulu- ja tantsupeo „Maa ja ilm" maakondlikus
korraldustegevuses. Spordialaste tegevuste ja projektide läbiviimiseks sõlmiti ligi 500
lepingut.
Sotsiaalteenuste üle on läbi viidud 43 ja hariduskorralduses 132 riiklikku järelevalve
toimingut, teostatud on planeeringualast järelevalvet.
Perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmisel koostati maavalitsustes
aasta jooksul kokku 12 715sünni- ja surmakannet ning 3801 abielu- ja lahutuskannet
(võrdluseks 2010: 6000 sünniakti/-kannet, kuni 6500 surmaakti/ -kannet, 2655 abieluakti/ -kannet
ja 1360 abielulahutuse akti /- kannet). Lisaks teostasid maavalitsused perekonnaseisu arhiivsete
andmete sisestamist ja parandamist rahvastikuregistris.
Kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitikaga seotud ning arengu- ja planeeringualaste
ülesannete paremaks täitmiseks koostati ja uuendati maakondade arengustrateegiaid ning
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erinevaid valdkondlikke arengukavasid. Rakendati siseriiklikke regionaalarengut toetavaid
programme (veeprogramm, kohaliku omaalgatuse programm, MAAKAR jne), mille raames
menetleti kokku üle 3000 projekti. Viidi läbi maakonnaplaneeringute ülevaatamine ja koostati
teemaplaneeringuid. Kohalike omavalitsuste poolt koostatud planeeringute üle teostati
maavalitsuste poolt riikliku järelevalvet 497 korral (161 järelevalvet Harju Maavalitsuse
poolt).
Oluliseks maavalitsuste tööülesandeks on teostada järelevalvet kohalike omavalitsuste
üksikaktide seaduslikkuse üle.
3. Rahvastikuregister
Kvaliteetsed isikuandmed on tänapäevase riigi eksisteerimise aluseks. Tänapäevases
ühiskonnas saab vaid täpseid isikuandmeid omades teha nii tänast kui ka homset päeva
puudutavaid otsuseid. Andmete olulisus ja kasutajate üha kasvav nõudlikkus andmete
kvaliteedi suhtes nõuab nii sündmuste registreerijailt kui infosüsteemidelt pidevat arengut.
Üha tähtsam on, et kõik riigi- ja omavalitsusasutused kasutaksid ühesuguseid andmeid, st
inimene ei peaks ise oma dokumente ametnike vahel kandma, vaid vastavad andmed oleks
ametnikel juba elektrooniliselt olemas.
Elusündmusi registreeritakse kohalikes omavalitsustes (sünd, surm ja elukoht), maavalitsustes
(sünd, surm, abielu ja lahutus), välissaatkondades (elukoht) ning ka vaimulike (abielu) ja
notarite (abielu, lahutus) poolt. Sündmuste registreerimiseks kasutatakse rahvastikuregistri
menetlustarkvara ning registreeritud sündmuste andmeid hoitakse isikute juures
rahvastikuregistris koos teistelt asutustelt (nt KMA, ARK) saadetud andmetega. 2011. aastal
registreeriti Eesti perekonnaseisuasutustes 14 713 sündi, 15 226 surma, sõlmiti 5 543 ja
lahutati 2 748 abielu, muudeti nime 1 529 isikul. Lisaks registreeriti üle 55 tuhande
elukohamuudatuse.
Perekonnasündmused, mis on toimunud enne rahvastikuregistri loomist, on vaja
paberdokumentidelt registrisse sisestada. Varasemate andmete olemasolu registris on väga
oluline, sest nende alusel tekivad rahvastikuregistrisse sündmustega seotud täpsed andmed (nt
sünniaeg ja –koht, abiellumise aeg, perekonnaseis, suhted ema-isa-laps, abikaasa jne). Selliste
andmete olemasolu loob eelduse registripõhise rahvaloenduse läbiviimiseks ning suurendab
võimalusi kodaniku ja ametniku igakülgseks e-suhtlemiseks kogu riigis. Perekonnasündmuste
sisestamise lõppeesmärgiks on rahvastikuregistrisse tekitada kõikide elavate inimeste kõikide
perekonnasündmuste andmed. Sellel eesmärgi suunas jätkati 2011. aastal liikumist, aasta
jooksul sisestati rahvastikuregistrisse üle 150 tuhande arhiivse perekonnaseisuakti. 2009.
aastal algatati EL struktuurivahendite abiga arhiivsete aktide sisestamise projekt, mis lõppes
2011. aasta juunis. Sisestuspartneri abiga lisati rahvastikuregistrisse kahe aasta jooksul
400 000 dokumenti, mis tõi kaasa hüppelise kasvu rahvastikuregistris nii perekonnasündmuste
dokumentide arvus kui ka kvaliteedi tõusus isikute suhetes ja perekonnaseisudes.
2011. aastal lõppes Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsiooniosakonna
(KMO) andmekogude ja rahvastikuregistri vahelise andmevahetuse loomise projekt, mille
tulemusena liiguvad andmed registrite vahel kahepoolselt X-teel. Rahvastikuregistrisse
kantakse automaatselt KMO-s väljastatud isikut tõendavate dokumentide ja elamislubade,
kodakondsuse jm andmed ning KMO ametnikud kasutavad igapäevaselt rahvastikuregistri
andmeid oma menetlusotsuste tegemiseks otse oma töölaual. Äramärkimist väärib selle
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projektiga kaasnev kasu inimesele – kui isik esitab passi taotlemise käigus oma välisriigis
toimunud perekonnasündmuse dokumendi KMO-le, siis saadetakse see andmevahetuse käigus
perekonnaseisuametnikule, kes need andmed ka rahvastikuregistrisse sisestab ja inimene ei
pea teistesse riigiasutustesse sama dokumenti enam esitama minema.
2011. aastal valmistuti elukohaandmete kvaliteedi parandamise eesmärgil tehtud
rahvastikuregistri seaduse muutuse rakendamiseks (jõustus 1. jaanuaril 2012), millega antakse
inimesele võimalus esitada elukohateateid muude menetluste käigus ka teistes asutustes,
lisaks kohalikele omavalitsustele. Nendeks asutusteks on seadusega määratud kohtud, notarid,
pankrotihaldurid ning seda loetelu laiendab Vabariigi Valitsus. Muudatuse tulemusena
muutub elukoha registreerimine isikule lihtsamaks ja mugavamaks ning parandab
rahvastikuregistris olevate elukohaandmete kvaliteeti. Samuti süveneb üldine põhimõte, mille
kohasel dubleeriv andmete kogumine erinevatesse andmekogudesse on keelatud ning kõik
riigiasutused peavad kasutama rahvastikuregistrisse põhiandmetena kantud andmeid.
Kuna inimesed on üha rohkem välisriikides, toimub seal üha enam ka nende elusündmusi.
Kuigi seadus kohustab inimesi oma dokumente edastama, ei tule inimesed tihti selle peale, et
seda informatsiooni riigile esitada. Lisaks töötavale Eesti ja Soome elukohaandmete
andmevahetuslepingule on Eesti jaoks oluline saada andmeid ka mujalt ning ka
perekonnasündmuste kohta. Õnneks muutub see teema ka rahvusvaheliselt aasta-aastalt
olulisemaks, sest inimestel ei peaks olema võimalust riike petta, nt saada kahest riigist toetusi,
käia eri riikides erinevate nimedega dokumentidega või olla eri riikides eri inimestega abielus
(ka fiktiivabielus). 2011. aastal tugevnes töö Eesti Vabariigi saatkondades, kust edastatakse
üha enam välisriigi perekonnasündmuste dokumente ning tehakse olulist tööd välisriigi
elukohaandmete kogumisel, lisaks algatati rahvusvaheliste andmevahetuslepingute sõlmimise
läbirääkimised Läti ja Leeduga.
2011. aasta jooksul rahvastikuregistrisse tehtud päringute arv ületas 40 miljoni (vt joonis).
Registri kasutajaskond laieneb aasta-aastalt (praeguseks üle 8 tuhande inimese), avalikus
sektoris kasvab päev-päevalt rahvastikuregistriga liidestunud registrite ja inimeste arv. Väga
suur rahvastikuregistri kasutamissoov on erasektori poolt, kes sooviks andmevahetust veelgi
laiendada. Kasvav rahvastikuregistri andmete kasutamine on positiivne kogu riigile: inimeste
andmed on õiged, ametnikud ei pea inimestelt igal pool isikuandmeid küsima ning kõik
kasutavad ühesuguseid andmeid – ei ole võimalik riiki petta. Positiivne on ka kasutajate
järjest enam X-tee kasutamisele suundumine. Rahvastikuregistrisse tehtavate päringute arv on
kasvanud väga suure kiirusega, mis toob kaasa uusi nõudmisi rahvastikuregistri pidamisele ja
majutusele ning kindlasti ka andmete kvaliteedile.
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Joonis 5. Rahvastikuregistrisse tehtud päringute arv (miljonid).

2011. aastal toimunud Riigikogu valimistel toetas rahvastikuregister valimiste korraldamist.
Rahvastikuregistri alusel koostati valijate nimekirjad ja valijakaardid, viidi läbi e-valimised.
Siseministeerium trükkis kõikidele valimisjaoskondadele valijate nimekirjad ning
valijakaardid ning saatis valijakaardid nii tavapostiga kui ka elektrooniliselt 42-le tuhandele
inimesele, kes olid selle e-valijakaardi teenust kasutades Riigiportaalis tellinud. Elektroonilise
valijakaardi tellinud inimeste arv on aasta-aastalt kasvanud (vt joonis).

Joonis 6. E-valijakaartide arvu kasv viimastel valimistel (tuhandetes).

4. Ruumiline ja regionaalne areng
 Planeeringud.
Üleriigiline planeering koos tegevuskavaga on koostatud ja avalikustatud, planeeringu
keskkonnamõjude hindamise aruanne on avalikustatud ja Keskkonnaameti poolt
heakskiidetud. Planeeringu kooskõlastusring on sisuliselt lõppenud ja valmistatakse ette
Vabariigi Valitsusele kehtestamiseks esitamist. Kogu info planeeringu materjalide,
koostamise protsessi, kaasamise jms kohta kättesaadav www.eesti2030.ee
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Maakonnaplaneeringute koostamine on koordineeritud ja seadusekohane järelevalve
teostatud. Maavalitsustega on läbi viidud konsultatsioonid uute maakonnaplaneeringute
algatamiseks, maakondades maanteede teemaplaneeringud (Pärnu, Tartu, Jõgeva) on esitatud
järelevalvesse. 2011 aastal läbis järelevalve Lääne-Viru ranna-ala maakonna teemaplaneering.
Lisaks on lahendatud mitmeid Planeerimisseaduse § 23 lg 4 kohaselt menetlusse esitatud
eriarvamusi planeerimisalast järelevalvet teostavate maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste
vahel.
2011 on paranenud on kohalike omavalitsuste kehtestatud üldplaneeringute seis – täiendavalt
kehtestatud 9 üldplaneeringut.

Joonis 7. Üldplaneeringud omavalitsustes.

Planeerimisseaduse § 29 l g 2 kohane ülevaade planeerimisalasest olukorrast riigis on
Vabariigi
Valitsusele
esitatud
29.
septembri
2011
istungil
http://www.siseministeerium.ee/ulevaade-planeerimisalasest-olukorrast-riigis-2011-4/.
TÜ Pärnu Kolledzhiga koostöös jätkus ruumilise planeerimise täiendõppe korraldamine, mille
üks peamine sihtgrupp on kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuste planeeringuspetsialistid.
Täiendõppe raames on läbi viidud ka rahvusvahelise planeerimisalase kogemuse
vahendamiseks rahvusvaheline seminar planeerimisalase tegevusega kaasnevate mõjude
hindamise teemal 14.11.2011.a. http://www.siseministeerium.ee/12418/.
Osaletud on rahvusvahelises planeerimisalases koostöös- Eesti huvid vastavates
organisatsioonides on esindatud - VASAB, VASAB-HELCOM merealade töörühm, ESPON
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seirekomitee ja projektides Rail Baltic Growth Corridor, mereala ruumilise planeerimise
projektis BaltSeaPlan.
 Regionaalareng
Euroopa territoriaalse koostöö programmidest toetatakse projekte, mis edendavad Euroopa
Liidu territooriumi paremat lõimumist. Käesoleval finantsperioodil osaleb Eesti seitsmes
Euroopa territoriaalse koostöö programmis: Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 20072013, Kesk-Läänemere INTERREG IVA programm 2007-2013, Läänemere piirkonna
programm 2007-2013, INTERREG IVC, INTERACT II, URBACT II ja ESPON 2013. Lisaks
osaleb Eesti ühes Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrumendi programmis, milleks on EestiLäti-Vene ENPI piiriülese koostöö programm.
Programme rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ning osaliselt ka Euroopa
Naabrus- ja Partnerlusinstrumendist. Toetuste maht Eestile ei ole piiritletud, see oleneb
partnerite aktiivsusest ning heade projektitaotluste hulgast. 2011. aastal said programmide
seirekomisjonide poolt positiivse rahastamisotsuse 56 koostööprojekti, neis osalevatele Eesti
partneritele eraldati ERF toetust üle 11 miljoni euro. Kokku on senise programmiperioodi
jooksul Eesti projektipartneritele eraldatud ERF vahendeid üle 63 miljoni euro, Eesti partnerid
osalevad 240 koostööprojektis. Kuivõrd toetusotsuseid on eraldatud programmide raames
planeeritust enam, siis näitab see asjaolu eesti organisatsioonide suurt aktiivsust ja edukust
toetuste taotlemisel.
Kohaliku ja regionaalse tasandi piireületava koostöö edendamisele suunatud EL struktuuriabi
programmide elluviimine kulges kokkuvõttes suuremate tõrgeteta.
Eesti-Läti-Vene programmi 2011. aastal toimunud esimese taotlusvooru raames toetati 18
Eesti partneri osalusega projekti. Eesti partneritele eraldati nende raames toetusi kogusummas
8,3 miljonit eurot. Programmi raames otsustati finantseerida ka 4 suuremahulist Eesti-Vene
investeeringuprojekti (Eesti poolsete investeeringute kogusummas ligikaudu 13 miljonit
eurot), mille heakskiitmine Euroopa Komisjoni poolt toimub 2012. aastal. Nende projektide
täiendavaks finantseerimiseks Eesti riigieelarvest sõlmiti programmi korraldusasutusega
2011. aasta lõpus vastav leping.
Eesti-Läti programmi, mille elluviimise eest vastutab erinevalt teistest programmidest
korraldusasutusena Eesti siseministeerium, raames eraldati 20 projekti elluviimiseks toetust
kokku üle 6,3 miljoni euro, sh. Eesti partneritele 3 miljonit eurot. Toetusotsustega on kaetud
80% programmi vahenditest, ülejäänu otsustati reserveerida strateegiliste projektide
rahastamiseks, mille nimekiri lepiti kokku ja ettevalmistused algasid 2011. aastal.
Kesk-Läänemere programmist toetati 2011. aastal 28 Eesti partneri osalusega projekti, neist
enamus Lõuna-Soome ja Eesti alaprogrammist. Eesti partneritele eraldati nende raames
toetusi kogusummas 7 miljonit eurot.
Läänemerepiirkonna programmi raames kiideti 2011. aastal heaks 8 Eesti partnerite osalusega
projekti. Eesti partneritele eraldati nende raames toetusi kogusummas 807 tuhat eurot.
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Joonis 8. Regionaalarengu projektide rahastamine 2011. ETK programmid.

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastati 2011. aastal viit juba varem avatud piirkondade
tervikliku ja tasakaalustatud arengule suunatud toetusmeedet. Need meetmed on suunatud
kohalike avalike teenuste arendamisele, linnaliste piirkondade arendamisele ning piirkondade
konkurentsivõime tugevdamisele läbi külastus- ja ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri ja
piirkonnale omaste kompetentside arendamise. Lisaks avati 2011.aastal uus meede
internetiühenduste kättesaadavuse parandamiseks, mille raames toetatakse lairibaühenduste
baasvõrgu rajamist väljaspool suuremaid linnasid. Nimetatud meetmete kogumaht aastateks
2007-2013 on üle 388 miljoni euro.
Kohalikule ja regionaalarengule suunatud EL struktuuriabi toetusmeetmed viidi ellu
üldjoontes vastavalt plaanile. Suuremaid tõrkeid, peale Eesti Rahva Muuseumi projekti
rahastamisotsuse venimise, ei ilmnenud. Välisabi väljamakseid teostati planeeritust vähem.
Rahastada otsustati 46 uut projekti kokku ligikaudu 61 miljoni euroga.
2011. aastal toetusotsuse saanud projektide koguarv ja summad meetmete kaupa:
-

Kohalike avalike teenuste arendamine (23 projekti; 19,5 mln eurot);
Linnaliste piirkondade arendamine (7 projekti; 13,2 mln eurot);
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine (13 projekti; 21,5 mln eurot);
Üleriigiliste turismi- ja kultuuriobjektide väljaarendamine (1 projekt; 653 tuhat
eurot);
Kompetentsikeskuste arendamine (2 projekti; 6,3 mln eurot).
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2011. aastal käivitunud lairiba arendamise meetme raames langetati rahastamisotsuseid
peaaegu meetme vabade vahendite kogumahus – tingimuslik rahastamisotsus langetati 28
projekti suhtes kogusummas 11 mln eurot.
Projektide elluviimiseks maksti 2011. aastal toetusi välja 58 miljonit eurot (2010. aastal 66
miljonit eurot, 2009. aastal 58 miljonit eurot, 2008. aastal 3 miljonit eurot).

Joonis 9. Regionaalarengu projektide rahastamine 2011. SF rahastatavad meetmed.

Maakondlike arenduskeskuste poolt kohalikele omavalitsustele ja mittetulundusühendustele
suunatud tegevuse toetamine ja suunamine.
Maakondlike tugistruktuuride arengut mittetulundusühendustele suunatud tegevuste osas
toetati 2011. aastal 480 tuhande euroga, 85% sellest moodustas Euroopa Sotsiaalfondi toetus,
15% oli Eesti riigi poolne kaasfinantseering. Toetust kasutatakse mittetulundusühingute
nõustamiseks maakondlikes arenduskeskustes, mittetulundusühingutele suunatud koolituste ja
mentorprogrammi korraldamiseks. Kokku toetatakse aastatel 2007-2013 maakondlike
tugistruktuuride arengut 3,6 miljoni euroga, millest 3 miljonit moodustab Euroopa
Sotsiaalfondi toetus. Kõik 2011. aastaks planeeritud mittetulundusühendustele suunatud
koolitused viidi ellu ja mittetulundusühenduste nõustamine toimus planeeritud mahus.
2011. aastaks planeeritud kohalikele omavalitsustele suunatud tegevusi toetati vastavalt
rahalistele võimalustele. Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku sihtfinantseerimiseks ja
arendamiseks kulus 2011. aastal 364,3 tuhat eurot. Maakondlike arenduskeskuste strateegia
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ajakohastamise protsess käivitus, ent selle lõpp on nihkunud
Muudatusvajadused ei puuduta vastavat EL struktuuriabi meedet.

2012.

aastasse.

Maavalitsuste rahvusvahelistes organisatsioonides osalemist toetati vastavalt 2011.a. eelarve
võimalustele, tagades nende osaluse samades organisatsioonides nagu 2010. aastalgi.
Maakondliku
arendustegevuse
programmist
eraldi
maavalitsustele
erinevate
arendusprojektide rahastamiseks kokku 264 tuhat eurot.
Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemi kogumaht aastateks 2008-2011 on 4,3 miljonit
eurot. Toetusskeemi raames on toetust saanud 57 projekti. Toetusskeemist rahastati projekte,
mis soodustavad kohaliku omavalitsuse üksuste, maavalitsuste, omavalitsusliitude ja
mittetulundusühenduste koostööd ning tugevdavad nende haldusvõimekust avalike teenuste
arendamiseks
ja
piirkondade
arengulahenduste
väljatöötamiseks.
Norra-EMP
finantsmehhanismi regionaalarengu toetusskeemi rakendamine toimus vastavalt plaanitule
ning lõppes 2011.a kevadel. Kõik projektid viidi lõpule, mõnedes saavutati plaanitud
tulemused ka kavandatust odavamalt.
Regulaarne ülevaade regionaalarengu olukorrast ja trendidest on koostatud ja avaldatud
Siseministeeriumi kodulehel ( http://www.siseministeerium.ee/5370/ ). Eesti regionaalarengu
strateegia ajakohastamise protsess käivitus 2011.a. novembrikuus, ent takerdus Vabariigi
Valitsuselt vastava loa saamisel Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei erimeelsuste ja
segaduse tõttu seoses 2014-2020 struktuuriabi ettevalmistamise protsessiga. Ettevalmistuste
protsess tervikuna on erinevatel põhjustel viibinud, mistõttu regionaalarengu meetmete
ettevalmistustel tuli 2011.aastal piirduda EL õigusaktide eelnõude analüüsi ja vastavate eesti
seisukohtade
kujundamise
ning
teavitustöö
ja
aruteludega
erinevate
partnerorganisatsioonidega (omavalitsusliidud, maavalitsused jt). Ettevalmistused Euroopa
territoriaalse koostöö 2014-2020 programmide koostamiseks algavad 2012.a. alguses, sest EL
õigusaktide eelnõude arutelud käivitusid Euroopa Komisjoni poolsete viivitustega alles
2011.a. oktoobrikuus. Regionaalvaldkonna atašee töö alustamine jäi saavutamata, sest 2011.a.
riigieelarves ei leitud selleks rahalisi vahendeid. Siseministeeriumi regionaalarengu osakond
on osalenud varasemast aktiivsemalt OECD ja EL liikmesriikide vahelistes töörühmades.
2011. aasta alguses sõlmiti Vene Föderatsiooni regionaalministri Eesti visiidi raames
Siseministeeriumi ja Vene Föderatsiooni regionaalarengu ministeeriumi vaheline koostöö
memorandum ning alustati intensiivsemaid läbirääkimisi riikidevahelise piiriülese koostöö
soodustamise lepingu sõlmimiseks. Läbirääkimised jätkuvad 2012. aastal.
Riigi regionaalpoliitiliste toetusmeetmete ja programmide kavandamine ja elluviimine on
toimunud tõrgeteta. Erinevatest siseriiklikest regionaalarenguprogrammidest rahastati 2011.
aastal üle 1900 projekti summas 6,5 miljonit eurot. Regionaalsete investeeringutoetuste
programmist (hasartmängumaksust) eraldati toetusi 98 projektile summas 2,4 miljonit eurot.
Hajaasustuse elektriprogrammist varasematel aastatel rahastatud 29 objektist valmis 2011.a. 9
objekti ning vaid viimase 3 objekti valmimine jäi 2012. aastasse. Hajaasustuse
veeprogrammist toetati 733 projekti summas 1,16 miljonit eurot. Veeprogrammi toetusel
rajati 362 puurkaevu, rajati või puhastati 160 salvkaevu, rajati 13 471 m joogiveetorustikku ja
paigaldati 480 pumpa või veepuhastusseadet. Programmi tulemusena sai otseselt joogivee
oma majapidamisse või parandas vee kvaliteeti 761 majapidamist. Koos varasemate aastatega
on programmi tulemusena kokku parandatud üle 3 000 majapidamise ja 10 000 inimese
joogivee kättesaadavust ja kvaliteeti.
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Enim projekte - 1087 projekti - rahastati kohaliku omaalgatuse programmist summas ligi 1,2
miljon eurot. 2011. Aastal lõppenud projektide raames valmis 144 arengukava, uuringut,
analüüsi või piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandit tutvustavat trükist, korraldati 1 321 üritust
ning korrastati 412 objekti.
Peipsiveere programmist eraldati toetusi 13 projektile summas 251 tuhat eurot. Setomaa
arengu programmist eraldati toetusi 27 projektile summas 299 tuhat eurot. Kihnu
regionaalprogrammist rahastati 4 projekti summas 185 tuhat eurot.
Lõppenud piirkondliku arengu kavandamise programmist sai toetust 1 projekt summas 25
tuhat eurot.
Venemaa Föderatsiooni viisade toetusskeemist maksti 732 Eesti Vabariigi kodanikule
kompensatsioonideks 39,7 tuhat eurot.
2011.aastal käivitus kolm uut toetusprogrammi – väikesaarte programm, kergliiklusteede
toetusskeem ja pilootprogrammina teenuskeskuste toetusskeem Kagu-Eesti kolmes
maakonnas. 2011. aastal koostati esimene väikesaarte programmi tegevuskava (13 projekti
kogusummas 629 tuhat eurot) ning kergliiklusteede kava taotlemisõigusega projektidest (16
projekti kogusummas 3,79 miljonit eurot). Rahastamisotsuse sai 2011. aastal üks projekt
väikesaarte programmi tegevuskavast. Kergliiklusteede ja teenuskeskuste toetusskeemide
esimesed rahastamisotsused tehakse 2012. aastal.

Joonis 10. Regionaalarengu projektide rahastamine 2011. Siseriiklikud regionaalarengu programmid.
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Regionaaltoetuste kasutamist iseloomustavad kokkuvõtlikult alljärgnevad faktid:
- 2011. aastal eraldati regionaalprojektide toetusteks kokku üle 79 miljoni euro.
- Siseriiklikest programmidest eraldati toetust 1 983 projektile, summas üle 6,5 miljoni
eurot.
- Välistoetusi sai 102 projekti, summas 72,6 miljonit eurot.
- Toetus ühe elaniku kohta oli kõige suurem Hiiu ja Saare maakonnas, kõige väiksem
Valga maakonnas.

Joonis 11. Regionaalarengu projektide rahastamine 2011.

Planeeritud olulised tegevused mis jäid ellu viimata
Menetlusinfosüsteem (KOVMEN) KOVMEN infosüsteem ei valminud 2011. aasta lõpuks
vastavalt planeeritule, tulenevalt arendaja võimetusest. Ruumilise planeeringu infosüsteem
(RPIS) ei valminud tähtaegselt seoses kavandatust pikema riigihanke toimingute protsessiga.
Mõlemad infosüsteemid on jätkuvalt arendamisel ning valmivad 2012. aastal.
Finantsvahendite puudumisel ei olnud võimalik KOV ISKE tegevusi laiendada ning pakkuda
riigi tuge KOV infosüsteemide ISKE nõuetele vastavusse viimisel.
Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamiseks ettevalmistatud Euroopa Sotsiaalfondist
(ESF) rahastatavat „Kohaliku omavalitsuse arendamise programmi“ ei ole jätkuvalt
käivitatud. Programmi võimaliku rakendamise osas käivad jätkuvalt läbirääkimised.
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Ülevaade
avalike
teenuste
organisatsiooni arendamisest

kvaliteedi

parandamisest

ja

Maavalitsuste avalike teenuste kvaliteedi parandamisele ning organisatsiooni võimekuse
tõstmisele on kaasa aidanud maa järelmaksunõuete haldamise infosüsteemi ning uue ühtse
dokumendihaldussüsteemi rakendamine.
Kohalike omavalitsuste pakutavate avalike teenuste kvaliteeti on parandanud
Siseministeeriumi poolt arendatud infosüsteemid VOLIS ja KOVTP. VOLIS toimib
kohalikele omavalitsustele suunatud avaliku teenusena, andes kodanikele võimaluse
lihtsamalt ja põhjalikumalt omandada informatsiooni volikogude tööst ja vastuvõetud
otsustest. KOVTP lahendus parandab oluliselt kasutavate omavalitsuste poolt pakutava
informatsiooni ja teenuste kättesaadavust. Ühtse arhitektuuriga veebiportaal võimaldab
kodanike kaasamist (sh foorum, probleemist teavitamise võimalus, võimalus kommenteerida
artikleid, teabenõude edastamise võimalus, integreeritud dokumendi registri avalik vaade
jms).
Kohaliku omavalitsuse kohanimede ja aadressidega tegelevate ametnike (kohanimemäärajate)
poolt osutatavate avalike teenuste kvaliteedi tõusule on aidanud kaasa Maa-ameti tellimusel
ja Siseministeeriumi kaaspanustamisel koostatud Aadressiandmete käsiraamat.
2030+ kehtestamise eel otsustasime veel ka sügisel 2011 teha täiendava põhjalikuma
tutvustuse piirkondlikel avalikel aruteludel http://eesti2030.wordpress.com/avalikudarutelud/piirkondlikud-arutelud-sugis-2011/ See oli mahukas ja palju inimressurssi nõudev
protsess, kuid teisalt väga edukas. Kaasasime ka teiste riikide häid eksperte ning lisaks
arutelude harivale iseloomule andis see võimaluse igaühel ka mujal Eestis planeeringu
koostamise protsessis osaleda. Seega sai laiem hulk inimesi infot, millega riigi tasandi
planeerimisel tegu on ning millised on uuest üleriigilisest planeeringust tulenevad riigi
ruumilise arengu põhieesmärgid aastani 2030.
Hajaasustuse infrastruktuuriprogrammi abil on parandatud avalike teenuste kättesaadavust.
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3. Asutuse juhi hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja
ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest
siseauditeerimise korraldamisel
Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta
Siseministeeriumi juhina on mul kohustus tagada sisekontrollisüsteemi loomine ja
rakendamine ning tulemuslik toimimine ministeeriumis, et toetada asutuse eesmärkide
saavutamist, tagada õigusaktidest kinnipidamine ja tavaõiguse põhimõtete rakendamine,
ressursside kaitstus raiskamise ja muu kahju eest, tegevuse otstarbekus, säästlikkus, tõhusus ja
mõjusus ning tõene, õigeaegne ja usaldusväärne aruandlus.
Sisekontrollisüsteem on loodud riskide maandamiseks mõistlikule tasemele.
Sisekontrollisüsteem põhineb riskide tuvastamise ja hindamise protsessil, hinnates riskide
ilmnemise tõenäosust ja realiseerumise mõju.
Asutuse riskijuhtimise protsessi ja sisekontrollisüsteemi rakendamise eestvedamine on
korraldatud Siseministeeriumi tippjuhtkonna poolt määratletud protsesside, struktuuri ja
eetika põhimõtete kombinatsioonina, milles minu kui ministri peamine roll on
informeerimine, suuniste andmine ministeeriumi juhtkonnale ja viimase tegevuse seire.
Siseministeeriumi töötajaid on koolitatud ja juhendatud riskijuhtimise ning sisekontrolli
valdkonnas ja seda tehakse järjepidevalt.
Riskide hindamine toimub Siseministeeriumi valitsemisalas tsentraalselt ühtse metoodika
alusel, mille kohaselt osalevad riskide hindamisel nii valitsemisala ametid, maavalitsused kui
ministeeriumi sisuosakonnad. Koos regionaalministriga on määratud riskivalmiduse tase ning
kõigi riskide osas, mis antud läve ületavad, kajastatakse maandamistegevused nii
valitsemisala riskide koondaruandes kui ka valitsemisala arengukavas ja iga-aastastes
tööplaanides. Riskide hindamise tulemuste põhjal koostatakse valitsemisala siseauditi
tegevuse tööplaan.
Siseauditi üksuse juhi hinnang hõlmas kontrollikeskkonda, riskide hindamist,
kontrollimeetmeid, infoliikumist ja kommunikatsiooni ning seiretegevusi ja selle aluseks olid
2011. a ning varasematel perioodidel läbi viidud kindlustandvate ja konsulteerivate tööde
tulemused. Sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse hindamisel lähtuti
COSO raamistikus sätestatud põhimõtetest ning kasutades Sisekontrollisüsteemi
küpsusmudelis (Control Maturity Model) toodud hindamiskriteeriumide selgitusi. Arvestades
valitsemisala suurust ja valdkondade eripärasid valitsemisala sees, viidi hinnangu andmiseks
läbi eraldiseisev hindamisprotseduur, mille käigus valitsemisala siseaudiitorid, lähtudes
eelpoolnimetatud metoodikast, andsid 2011. a ning varasematel perioodidel läbi viidud
kindlustandvate ja konsulteerivate tööde tulemustele tuginedes hinnangud järgmiste
valdkondade lõikes:
 välisvahendid ja finants;
 maavalitsused ja regionaalvaldkond;
 päästevaldkond;
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 Politsei- ja Piirivalveameti tugivaldkonnad;
 Politsei- ja Piirivalveameti põhivaldkonnad.
Asutuse juhina on mul kohustus anda hinnang ministeeriumi kui
riigiraamatupidamiskohuslase sisekontrollisüsteemile. Hinnang sisekontrollisüsteemile
põhineb siseauditi juhi arvamusel ja juhtkonna tööl, välisaudiitorite jt väliste hindajate (sh
Riigikontrolli ja Euroopa Komisjoni) arvamustel ja riskide hindamise tulemustel.
Ministrina hindan ülalpool toodud kriteeriumite ning siseauditi juhi antud hinnangu alusel
Siseministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala sisekontrollisüsteemi parandamist
vajavaks.

Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest
siseauditeerimise korraldamisel
Ministrina kinnitan, et Siseministeeriumi ning valitsemis- ja haldusala asutuste
siseaudiitori(te)le on tagatud tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule
informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst. Siseauditi tegevus on
reguleeritud valitsemisala asutuste siseauditi sise-eeskirjaga.
2011. aastal viidi läbi Siseministeeriumi siseauditi üksuse tegevuse väline kvaliteedi
hindamine, mille tulemusena omistati üldine vastavus siseauditeerimise definitsiooni,
eetikakoodeksi ja rahvusvaheliste siseauditeerimise standarditega.
Lähtudes Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna poolt koostatud
„Sisekontrollisüsteemi hindamise“ juhendmaterjalides esitatud hindamiskriteeriumitest hindan
Siseministeeriumi siseauditi osakonna tööd väga heaks.
Valitsemisala asutuste siseauditi üksustest on Politsei- ja Piirivalveameti siseauditi tegevuse
kvaliteedi osas 2012. aasta märtsis läbi viidud enesehindamine, mille tulemusena on
omistatud tegevusele üldine vastavus. Väline hindamine on kavandatud oktoobris 2012.
Maavalitsuste siseauditite tegevuse kvaliteedi enesehindamine on plaanis läbi viia 2012. aasta
teises pooles.
Valitsemisala asutuste siseauditi üksuste tööd hindan eeltoodud kriteeriumite alusel asutuste
lõikes alljärgnevalt:
 Politsei- ja Piirivalveameti siseauditi büroo
- väga hea;
 maavalitsuste siseauditi üksused
- hea.
Siseministeeriumis on siseauditi tegevus 2011. aastal aidanud kaasa asutuse eesmärkide
saavutamisele kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist hindamaks ja täiustamaks
riskide juhtimise, kontrolli ja valitsemisprotsesside mõjusust.
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4. Ülevaade valitseva ja olulise mõju all olevatest üksustest
Äriühingud
AS Andmevara on 100% riigile kuuluv äriühing, mis moodustati 19.09.1997 ning Vabariigi
Valitsuse 11. mai 2006. a korraldusega nr 286 määrati aktsionäriõiguste teostajaks
Siseministeerium. AS Andmevara põhitegevusalaks Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaatori (EMTAK) järgi on infotehnoloogia valdkonna teenused.
Ülevaade AS Andmevara olulisematest majandusnäitajatest on esitatud lisas 8B.

Sihtasutused
Seisuga 31.12.2011 oli Siseministeeriumi valitsemisalas 13 riigi valitseva mõju all olevat
sihtasutust:

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sihtasutuse nimi
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
SA Hiiumaa Haigla
SA Tuuru
SA Jõgeva Haigla
SA Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
SA Koeru Hooldekeskus
SA A.H. Tammsaare Muuseum
Vargamäel
SA Läänemaa Arenduskeskus
SA Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
SA Saaremaa Arenduskeskus
SA Holstre-Polli Tervisekeskus
SA Viljandimaa Arenduskeskus
SA Võrumaa Arenguagentuur

Riigipoolne asutajaõiguste
teostaja
Siseministeerium
Hiiu Maavalitsus
Siseministeerium
Jõgeva Maavalitsus

Asutajate
arv
1
1
1
1

Jõgeva Maavalitsus
Järva Maavalitsus

1
1

Järva Maavalitsus
Lääne Maavalitsus

2
1

Rapla Maavalitsus
Saare Maavalitsus
Viljandi Maavalitsus
Viljandi Maavalitsus
Võru Maavalitsus

1
1
3
3
1

Valitseva mõju all olevate sihtasutuste 2011.aasta aruanded on auditeeritud.
Valitseva mõju all olevate sihtasutuste olulisemad majandusnäitajad on esitatud lisas 8A.
Lisaks osalevad maavalitsused järgmistes sihtasutustes:

Nr
1.
2.

Sihtasutuse nimi
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
SA Pokumaa

Riigipoolne asutajaõiguste Asutajate
teostaja
arv
Lääne-Viru Maavalitsus
Põlva Maavalitsus

2
7
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3.
4.
5.
6.
7.

SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
SA Tartu Teaduspark
SA Peipsiveere Areng
SA Tartu Ärinõuandla
SA Lõuna-Eesti Turism

Pärnu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Valga Maavalitsus

6
5
8
2
1

Mittetulundusühingud
Seisuga 31.12.2011 on Siseministeerium koos valitsemisala
mittetulundusühingu liikmeks ning liikmetasudeks tasuti 13 tuhat eurot.

asutustega

128

Liikmete
arv
25
5

Riigi
valitsev
mõju
(JAH/EI)
EI
EI

Harju Maavalitsus

18

EI

MTÜ Sipa Maaparandusühistu

Harju Maavalitsus

9

EI

5.

MTÜ Saeveski Maaparandusühistu

Harju Maavalitsus

11

EI

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MTÜ Madila-Vilumäe Maaparandusühistu
MTÜ Marga Kraavi Maaparandusühistu
MTÜ Altküla Maaparandusühistu
MTÜ Raudemetsa Maaparandusühistu
MTÜ Kibuna Maaparandusühistu
MTÜ Määra Maaparandusühistu

Harju Maavalitsus
Harju Maavalitsus
Harju Maavalitsus
Harju Maavalitsus
Harju Maavalitsus
Harju Maavalitsus

MTÜ Uusküla Maaparandusühistu

Hiiu Maavalitsus

14
17
7
14
29
9
28

MTÜ Suuremuru Maaparandusühistu
MTÜ Valaste Maaparandusühistu
MTÜ Alajõe Maaparandusühistu
MTÜ Mustasoo Maaparandusühistu

Ida-Viru Maavalitsus
Ida-Viru Maavalitsus
Ida-Viru Maavalitsus
Ida-Viru Maavalitsus

6

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

17.

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus

Jõgeva Maavalitsus

13

EI

18.
19.
20.
21.

MTÜ Leedi Maaparandusühistu
MTÜ Räsnaoja Maaparandusühistu
MTÜ Pedjaääre Maaparandusühistu
MTÜ Ruskavere Maaparandusühistu

Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus

39
49
5
21

EI
EI
EI
EI

22.

MTÜ Siimu Maaparandusühistu

Jõgeva Maavalitsus

28

EI

23.
24.
25.
26.

MTÜ Viruvere-Räsna Maaparandusühistu
MTÜ Mägisevälja Maaparandusühistu
MTÜ Karpa Maaparandusühistu
MTÜ Jõe Maaparandusühistu

Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus

49
42
15
25

EI
EI
EI
EI

Nr
Mittetulundusühingu nimi
1.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
2.
MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio

Riigipoolne
liikmeõiguste teostaja
Harju Maavalitsus
Harju Maavalitsus

3.

MTÜ Laane Maaparandusühistu

4.

4
19
21
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

MTÜ Kaerasaare Maaparandusühistu
MTÜ Tähkvere maaparandusühistu
MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus
MTÜ Mäo Maaparandusühistu
MTÜ Väätsa Maaparandusühistu
MTÜ Kabala Maaparandusühistu
MTÜ Oisu Maaparandusühistu
MTÜ Aravete Maaparandusühistu
MTÜ Kirna Maaparandusühistu
MTÜ Sõrandu Maaparandusühistu
MTÜ Jalametsa Maaparandusühistu
MTÜ Tammeküla Maaparandusühistu
MTÜ Kastja Maaparandusühistu
MTÜ Palu Maaparandusühistu
MTÜ Tuudijõe Maaparandusühistu
MTÜ Hipodroomi Maaparandusühistu
MTÜ Kaseküla Maaparandusühistu

Jõgeva Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
Lääne Maavalitsus

31
23
13
142
274
53
239
131
195
69
105
62
9
11
7
14
31

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

44.

MTÜ Rootsiküla Maaparandusühistu

Lääne Maavalitsus

15

EI

45.

MTÜ Riisa Maaparandusühistu

Lääne Maavalitsus

7

EI

46.
47.
48.
49.
50.
51.

MTÜ Parivere Maaparandusühistu
MTÜ Viru-Jaagupi Maaparandusühistu
MTÜ Varangu Maaparandusühistu
MTÜ Rain ja Ave Maaparandusühistu
MTÜ Raudlepa Maaparandusühistu
MTÜ Pajusti Maaparandusühistu

Lääne Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus

15
20
10
25
22
6

EI
EI
EI
EI
EI
EI

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

MTÜ Niine Maaparandusühistu
MTÜ Visuoru Maaparandusühistu
MTÜ Lante Maaparandusühistu
MTÜ Rabaveere Maaparandusühistu
MTÜ Toomemaa Maaparandusühistu
MTÜ Puka-Võhu Maaparandusühistu
MTÜ Vissi Maaparandusühistu
MTÜ Kähri-Laane Maaparandusühistu

Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Põlva Maavalitsus
Põlva Maavalitsus

11
5
15
24
8
12
7
66

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

60.
61.
62.
63.
64.

MTÜ Räpina Poldri Maaparandusühistu
MTÜ Laanevere Maaparandusühistu
MTÜ Veskisoo Maaparandusühistu
MTÜ Kessi Maaparandusühistu
MTÜ Vändra Maaparandusühistu

Põlva Maavalitsus
Põlva Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus

53
35
41
31
69

EI
EI
EI
EI
EI

65.

MTÜ Selja Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

78

EI

66.

MTÜ Leetva Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

20

EI

67.

MTÜ Jänistvere Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

16

EI

68.

MTÜ Suuremetsa Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

34

EI
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69.

MTÜ Tuuba Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

16

EI

70.

MTÜ Uuemaa Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

13

EI

71.

MTÜ Hansu Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

16

EI

72.

MTÜ Pihke Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

7

EI

73.

MTÜ Kabli Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

90

EI

74.

MTÜ Kadjaste Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

32

EI

75.

MTÜ Mädara Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

41

EI

76.

MTÜ Urissaare Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

29

EI

77.

MTÜ Võidula Maaparandusühistu

Pärnu Maavalitsus

42

EI

78.
79.
80.
81.

MTÜ Käru Maaparandusühistu
MTÜ Ohekatku Mõisakogu
MTÜ Lelle Maaparandusühistu
MTÜ Laukna Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus
Rapla Maavalitsus
Rapla Maavalitsus
Rapla Maavalitsus

69
16
65
62

EI
EI
EI
EI

82.
83.

MTÜ Karitsa Maaparandusühistu
MTÜ Lokuta Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus
Rapla Maavalitsus

128
144

EI
EI

84.

MTÜ Vardi-Russalu Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus

14

EI

85.

MTÜ Reiu-Kumma Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus

36

EI

86.

MTÜ Lõpemetsa Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus

3

EI

87.

MTÜ Potijaama Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus

16

EI

88.

MTÜ Velise Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus

24

EI

89.

MTÜ Juuru Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus

20

EI

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

MTÜ Urevere Maaparandusühistu
MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee
MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing
MTÜ Eesti Maksumaksjate Liit
MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing
MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Liit
MTÜ Aardla Maaparandusühistu
MTÜ Rõhu Maaparandusühistu

Rapla Maavalitsus
Siseministeerium
Siseministeerium
Siseministeerium
Politsei-ja Piirivalveamet
Politsei-ja Piirivalveamet
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus

11

43
70

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

MTÜ Kitseoja Maaparandusühistu
MTÜ Ubesoo Maaparandusühistu
MTÜ Rootsiküla Maaparandusühistu
MTÜ Varnja Poldri Maaparandusühistu
MTÜ Utukolga Maaparandusühistu
MTÜ Terikese Maaparandusühistu
MTÜ Rahinge Maaparandusühistu
MTÜ Jänese Maaparandusühistu
MTÜ Kuuse Maaparandusühistu
MTÜ Lota Maaparandusühistu
MTÜ Keeni Maaparandusühistu

Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Valga Maavalitsus
Valga Maavalitsus
Valga Maavalitsus

111
32
49
18
52
28
154
122
11
14
43

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
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109. MTÜ Õru Maaparandusühistu
110. MTÜ Korva Maaparandusühistu
111. MTÜ Rimmu Maaparandusühistu

Valga Maavalitsus
Valga Maavalitsus
Viljandi Maavalitus

45
6
61

EI
EI
EI

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

MTÜ Kaarli Küla
Maaparandusarendusühing
MTÜ Vardi Maaparandusühing
MTÜ Arjadi Maaparandusühing
MTÜ Kolga-Jaani Maaparandusühistu
MTÜ Kõo Maaparandusühistu
MTÜ Laatre Maaparandusühistu
MTÜ Leisi Maaparandusühistu
MTÜ Vissuvere Maaparandusühistu
MTÜ Maaparandusühistu Tarvastu Polder

Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus

168
20
15
89
244
34
17
27
74

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

MTÜ Unakvere Maaparandusühistu
MTÜ Annioja Maaparandusühistu
MTÜ Vardja Maaparandusühistu
MTÜ Puustusõ Maaparandusühistu
MTÜ Vagula Maaparandusühistu
MTÜ Mustaoja Maaparandusühistu
MTÜ Tammsaare Maaparandusühistu

Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Viljandi Maavalitus
Võru Maavalitsus
Võru Maavalitsus
Võru Maavalitsus
Võru Maavalitsus

51
29
210
4
132
32
16

EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

Võru Maavalitsus

23

EI

MTÜ Karjasoo peakraavi
128. Maaparandusühistu

Muud isikud
2011. aastal tasuti muudele organisatsioonidele liikmemaksusid kokku 89 tuhat eurot.
Siseministeerium koos valitsemisala asutustega on järgmiste organisatsioonide liikmeks:
Isiku nimi

B7 - Läänemere
Saarte Koostöövõrk

Isiku olemus

Riigipoolne
liikmeõiguste
teostaja

Läänemere seitsme suurema saare
Hiiu Maavalitsus
organisatsioon, mille eesmärgiks on ära
Saare Maavalitsus
kasutada praegust Läänemere piirkonna tugevat
arengupotentsiaali ja ühiste jõupingutustega
luua positiivne areng saartel.
Ida-Viru
Maavalitsus

ECRN - European
Cemical Regions
Network
ESIN-Euroopa
Euroopa väikesaarte koostöö.
Väikesaarte Ühendus

Hiiu Maavalitsus
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CPMR - Euroopa
Mereliste Äärealade
Organisatsioon
USPE - Euroopa
Politsei Spordiliit

Euroopa Mereliste Äärealade Organisatsioon on
loodud Euroopa regiooni saarte huvide
kaitsmiseks Euroopa liidu institutsioonides,
ühisprojektide ja uuringute ning bilateraalse
koostöö algatamiseks.
Liit ühendab 40 erineva maa
politseiorganisatsioonide sportlasi.

INTERPOL Rahvusvaheline
Kriminaalpolitsei
Organisatsioon

Organisatsiooni eesmärgiks on kaasa aidata
Politsei-ja
rahvusvahelisele politsei koostööle ning seda ka Piirivalveamet
siis, kui kahe liikmesriigivahel puuduvad
diplomaatilised suhted.

Conseil de l`Union
Europe

Shengeni infosüsteemi osa, mis võimaldab
infovahetust ja on Eestile kohustuslik tulenevalt
liitumisega Euroopa Liiduga.
IACP IACP eesmärkideks on arendada ja levitada
Rahvusvaheline
heakskiidetud administratiivset- ja tehnilist
Politseijuhtide
kogemust ja tegevuspraktikat ning edendada
Assotsiatsioon
nende kasutuselevõttu politseiasutuste
igapäevatöös. Lisaks edendada politseiasutuste
koostööd ning informatsiooni ja kogemuste
vahetust politseijuhtide seas üle kogu maailma.
Egmont Group
Ühendab 106 riigi rahandusalast kuritegevust
analüüsivat keskset üksust. Tavaliselt ühendusse
kuuluvate üksuste ülesanne on ka rahapesu ja
terrorismi rahastamise vastase siseriikliku
seadusandluse väljatöötamine ja täiendamine.
Politseid esindab Keskkriminaalpolitsei
Rahapesu Andmebüroo
Euroregioon Pskov- Euroregioon Pskov-Livonia on Eesti Vabariigi,
Livonia
Läti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriäärsete
alade koostööorganisatsioon.
CTIF - International Edendab tuletõrjujate ja teiste tule- ja
association of fire and päästeekspertide vahelist koostööd maailmas.
rescue service
(Rahvusvaheline
tulekahjude
ennetamise ja
kustutamise tehniline
komitee)
ESCON - European
Organisatsiooni eesmärk on läbi rahvusvahelise
Safe Community
koostöö ja koolituste parandada teadmisi ja
Network
oskusi efektiivsemate tulemuste saavutamiseks
paikkonnas turvalisuse edendamise ja vigastuste
ning vigastussurmade ennetamise valdkonnas.

Hiiu Maavalitsus
Saare Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Politsei-ja
Piirivalveamet

Politsei-ja
Piirivalveamet
Politsei-ja
Piirivalveamet

Politsei-ja
Piirivalveamet

Põlva Maavalitsus
Valga Maavalitsus
Võru Maavalitsus
Päästeamet

Rapla Maavalitsus
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CEPOL - European
Police College

FRONTEX
BUP-Balitc
University
Programme

Euroopa Liidu politsei koolitusinstitutsioone
liitev võrgustikorganisatsioon, mille peamiseks
tegevuseks on EL liikmesriikide politsei
juhtivametnikele koolituskursuste, - seminaride
ja -konverentside läbiviimine vastavalt
kinnitatud aastaprogrammile.
Euroopa Liidu välispiiridel tehtava
operatiivkoostöö Euroopa agentuur

Balti Ülikoolide Programm – akadeemia teadusja arendustegevuse toetamine läbi Läänemere
maade ülikoolide ja kõrgkoolide
koostöövõrgustiku. Akadeemia liitus 2009. aasta
sügisel partnerdeklaratsiooniga, mille
eesmärgiks on koostööperspektiivide
väljaarendamine, eelkõige teadus- ja
arenduskoostöö. Juhtiv partner: Uppsala Ülikool
(Rootsi Kuningriik)
AEPC-Association of Euroopa Politseikolledžite Assotsiatsioon – EL
European Police
liikmesriikide, EL kandidaatriikide ja Euroopa
Colleges
naabruspoliitika (ENP) sihtriikide kõrgemaid
politseiõppeasutusi ühendav hariduskoostöö
võrgustik. Akadeemia liikmelisus ja aktiivsus
organisatsioonis aitab kaasa Eesti
politseihariduse rahvusvahelise mõõtme
süvenemisele, toetab Eesti positsioone CEPOL´i
suunal ja toetab mh EV arengukoostöö
eesmärke
EFSCA - European
EFSCA eesmärgiks on informeerida ja mõjutada
Fire Service Colleges Euroopa Liitu ja liikmes valitsusi asjades, mis
Association
puudutavad haridust ja kutsealast väljaõpet, et
veelgi efektiivsemalt käsitleda Euroopa
päästeteenistuste isikkoosseisu ning
organisatsioonide vajadusi.
NISPAcee - Kesk- ja Organisatsioon soodustab regiooni inimeste ja
Ida-Euroopa Avaliku institutsioonide omavahelist koostööd ning
Halduse Instituutide teadmiste ja oskuste jagamist.
ja Koolide Võrgustik
EURASHE - Euroopa EURASHE on kõiki Euroopa kõrghariduslikke
Rakenduskõrgkoolide institutsioone ühendav assotsiatsioon. Eesti
Ühendus
esindajana Rakenduskõrgkoolide Rektorite
Nõukogu ja selle kaudu kõik
rakenduskõrgkoolid.

Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia
Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia
Sisekaitseakadeemia
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DCAF-Geneva
Centre for the
Democratic Control
of Armed Forces

Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli
Keskus – akadeemia ei ole keskuse alaline
lepinguline partner, kuid on võõrustanud
Balkanimaade piirivalve vanem- ja
juhtivametnike koolitust. DCAF on avaldanud
soovi koostööd jätkata ja laiendada. Eelkõige
piirivalve suunaline kompetentsi siire
Balkanimaadesse
Eesti Infotehnoloogia Eesti e-Kutsekool on rakenduskõrgkoolide ja
SA
kutseõppeasutuste konsortsium, mille eesmärk
on elukestva õppe ja regionaalarengu
põhimõtetest lähtudes liikmes õppeasutuste eõppe alase koostöö algatamine ja soodustamine
ning e-õppe arendamine.
IOM IOM on olulisim migratsioonivaldkonnas
Rahvusvaheline
tegutsev valitsustevaheline organisatsioon, mille
Migratsiooniorganisat tegevus on juba enam kui pool sajandit suunatud
sioon
rändeteemalise seadusandluse ja tehnilise
koostöö edendamisele.
VASAB 2011 Läänemereäärsete maade
Läänemeremaade
koostööorganisatsioon, mis tegeleb ruumilise
visioon ja strateegiad planeerimise ja - arendamisega.
aastaks 2011
ESPON - European
Programmi raames koostatakse EL territooriumi
Spatial Development ruumilise arengu analüüse, mille juures
Observation Network muuhulgas analüüsitakse ka sektorpoliitikate
mõju EL territooriumi ruumilisele arengule.
Valga Maakonna Majandusühistu eesmärgiks on koostöö kohalike
Jämtlandi Lääni
omavalitsuste vahel ning koostöö
Majandusühistu
valdkondadeks on haridus, kultuur, sport,
tööstus, teenindus ja põllumajandus.

Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia

Siseministeerium

Siseministeerium

Siseministeerium

Valga Maavalitsus

80

5. Tähtsamad arendustegevuse projektid ja investeeringud
Kinnisvara arendusprojektid
2011 aastal teostatud Siseministeeriumi valitsemisala kinnisvara olulisemad investeeringud:
- Koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga jätkusid Häirekeskustega seotud hoonete arenduste
ettevalmistused Pärnus, Tartus ja Tallinnas.
- Koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga alustati Jõgeva ning Kuressaare haldushoonete
ehitustega.
- Alustati Eesti – Läti piiriülese koostöö programmist rahastatava Valga päästehoone
ehitust, mis valmib 2012 aasta aprillikuus.
- Valmis Pääste valdkonna logistikakeskus Kosel, mida rahastati ERF programmist.
- Jätkus Jõhvi haldushoone ehitus. Esialgu 2011. aasta augustis valmima pidanud
haldushoone, kus hakkavad tööle Häirekeskuse ametnikud, päästjad, politseinikud,
piirivalvurid ja kaitsepolitseinikud, valmib 2012 märtsikuus. Hoone maht on senistest
spetsiaalselt Siseministeeriumi haldusala asutuste jaoks rajatud hoonetest suurim, selle
kasulik pind ulatub 8 000 m²- ni.

Ettevalmistamisel olevad suuremad kinnisvaraarendused
(sulgudes toodud RKAS-i investeeringu mahu prognoos)
-

Lääne Prefektuuri ning Häirekeskuse hoonete arendus Pärnus (12 mln eurot),
Pääste- ning Häirekeskuse hoone arendus Tartus (3,7 mln eurot),
Pääste- ning Häirekeskuse hoone arendus Lasnamäel (2,5 mln eurot),
PPA ja pääste ühishoone Narvas (4,6 mln eurot),
PPA ja pääste ühishoone Võrus (2,3 mln eurot),
PPA ja pääste ühishoone Häädemeestel (1,2 mln eurot),
PPA ja pääste ühishoone Kiviõlis (1,7 mln eurot),
PPA ja pääste ühishoone Väike-Maarjas (1,2 mln eurot),
PPA ja pääste ühishoone Sillamäel (1,2 mln eurot),
SKA hoonete kompleksi arendus (70 mln eurot),
PPA ja pääste hoone Kohtla-Järvel (1,8 mln eurot),
Välispiirifondist rahastatav piirivalve kordoni- ning kopteriangaari hoone Kuressaares
(3,9 mln eurot).

Tehnika arendus
Politsei- ja Piirivalveametile 2011 aastal tehtud olulisemad tehnika soetused:
- 166 sõiduki (nendest 94 asendati uute liisingusõidukitega olemasolevate
liisinglepingute lõppemise tõttu ja 72 sõidukit liisiti amortiseerunud omandisõidukite
väljavahetamiseks) uuendamine liisingusõidukitega – 320 000 eurot ,
- Soetati 1 561 tk IIIA kaitseklassiga kuulikindlat vesti – 462 269 eurot,
- Kasutusse võeti 2010.aastal soetatud lennusalga kopter – kogumaksumusega 15
472 956 eurot (5,3 miljonit tasuti 2011.aastal), millest Välispiirifondi vahendeid oli
8,6 mln eurot ja Eesti riigi eelarvest 6,87 mln eurot,
- Soetati politsei tööks vajalikke kiirusemõõtureid – 256 524 eurot.
81

Päästeametile 2011 aastal tehtud olulisemad tehnika soetused:
- Juhtimiskonteinerid - 439 404 eurot,
- Saasteärastuse konteiner – 300 720 eurot.

Suurematest projektidest 2012 a tehnika arendustes
- Jätkub PPA-le välispiirifondi vahenditest multifunktsionaalse reostustõrjelaeva ehitus
(maksumus ca 32 mln eurot).

Sisejulgeoleku tugevdamiseks läbi viidud IKT projektid
2011. aasta lõpetati kokku 32 projekti, millele lisandub veel suurusjärgus 16 projekti, mille
olulisemad tulemid saavutati 2011. aastal, kuid mille stabiliseerimine jääb 2012. aasta
algusesse. Alljärgnevalt on toodud ülevaade 2011. aasta jooksul olulisematest IKT
projektidest
EURO kasutuselevõtmine – viidi läbi EURO kasutuselevõtuks vajalik 20 haldusala IKT
teenuse arendamine ning rakendati muudatused tähtaegselt.
- Mobiilsete isikutunnistuste väljastamine – realiseeriti tehniline valmisolek, mille
tulemina alates 01.02.2011 väljastatakse riikliku garantiiga mobiilseid isikutunnistusi.
- Väärteo menetlusportaali arendamine – Euroopa Liidu struktuurivahendite rahastusega
realiseeriti ja rakendati kõik kavandatud väärteo menetlusportaali funktsionaalsused.
- Euroopa Liidu Viisainfosüsteemiga toimiv andmevahetus – edukalt ja tähtaegselt viidi
läbi kohustuslikud kesksüsteemi testimised ning andmevahetus Euroopa Liidu keskse
viisainfosüsteemiga käivitati tähtaegselt 11.10.2011.
- ID1 vormingus dokumentide tootmine ja väljastamine – tähtaegselt kindlustati PPA-le
tehniline valmisolek Euroopa Liidu elamisloakaardi ja isikutunnistuse taotluste
vastuvõtmiseks, nende isikustamiseks ning väljaandmiseks.
- Sõrmejälje biomeetria kasutusele võtmine Euroopa Liidu Eesti välispiiril
- Euroopa Liidu naasmisdirektiivi rakendamine – tähtaegselt kindlustati PPA-le
tehniline valmisolek Euroopa Liidu vastavast direktiivist tulenevate menetluste
läbiviimiseks Euroopa Liidu sinise kaardi väljaandmine.
- KMO ja rahvastikuregistri andmevahetus – projekti tulemusena rakendati riigi ITpoliitika arengusuundadele ja koosvõimeraamistikele vastav X-tee vahendusel toimuv
andmevahetus
- Uue põlvkonna menetlusinfosüsteem MIS IV – politsei menetlusinfosüsteemi täiendati
uute funktsionaalsustega ning MIS seoti uute väliste andmekogudega.
- ID1 vormingus dokumentide väljastamine Eestis rahvusvahelise sõjalise koostöö
raames viibivatele isikutele (NATO SOFA) – tähtaegselt 01.01.2012 loodi PPA-le
tehniline valmisolek ID1 vormingus dokumentide taotluste vastuvõtmiseks,
menetlemiseks ja dokumentide väljaandmiseks
- ESTER operatiivraadioside võrku laiendati 2011 aastal uute tugijaamadega. Uute
tugijaamade kasutusele võtt parendab leviala ja vähendab riske levi kadumisel. 2011
aasta lõpus hangiti täiendavad tugijaamad, mis on võimalik kasutusele võtta 2012
alguses.
- Kuna 2011.a haldusala üheks prioriteediks oli ühendhäirekeskuse loomine, siis
olulised tulemid arvutivõrgu töökindluse tagamiseks kõrgendatud prioriteetidega
asukohtades realiseeriti Euroopa Liidu struktuurivahenditest.
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6. Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete tasud
Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete aruandeaastal saadud tasud on kajastatud lisas
18A.
Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmeteks on:
- ministeeriumis ministrid, kantsler ja asekantslerid,
- ametites peadirektor ja peadirektorite asetäitjad, Politsei-ja Piirivalveametis ka
prefektid,
- Sisekaitseakadeemias rektor,
- maavalitsustes maavanem ja maasekretär,
- maavalitsuste hallatavates asutustes direktor.
Töötajate töötasu üldsumma oli 110 179 tuhat eurot (2010. aastal 107 083 tuhat eurot) Selles
ei sisaldu tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete töötasu ning eripensionide ja
pensionisuurenduste kulu.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
tuhandetes eurodes
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Müügiootel põhivara
Põhivara
Osalus sihtasutustes
Osalus tütarettevõtjates
Muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Varad kokku
Varade ja kohustuste vahe
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Saadud trahvide ja lõivude ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused

Lisa 31.12.2011 31.12.2010
555 191
468 225
57 718
44 645
3
11 943
7 017
5A
6 215
6 621
6A
34 818
25 705
7
4 742
5 107
9
0
194

8A
8B
6A
9
10
11

5A

6A
13
14

Pikaajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Kohustused kokku

6A
13
14

285 169
5 845
835
45 708
25 504
196 571
10 706
342 887
212 304
555 191
62 422
47
4 206
15 814
30 299
10 476
1 580

297 069
5 226
616
49 994
25 389
205 055
10 789
341 714

126 511

492 769
237

411 471
244

1 889
485 670
4 973
555 191

1 968
404 192
5 067
468 225

468 225
56 754
42
5 978
15 802
24 658
9 300
973
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Tulemiaruanne
tuhandetes eurodes
Lisa
Tegevustulud
Kaupade teenuste müük
Saadud toetused
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon

16
15
17

2011
59 804
10 272
32 230
17 302

2010
41 944
9 341
18 519
14 085

18
19
15
20
21

-415 665
-222 532
-69 318
-60 748
-35 441
-27 626

-283 671
-105 682
-61 866
-54 048
-33 636
-28 439

-355 861

-241 727

-20 283
829
-24 519
1
3 406

-22 042
202
-26 029
1
3 785

-376 144

-263 769

376 144

263 769

Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Tulem osalustelt
Intressikulu
Tulu hoiustelt
Muud finantstulud ja -kulud

8
13,14
3
6C

Aruandeperioodi tulem
Siirded

23
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Rahavoogude aruanne
tuhandetes eurodes
Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetusel
Kasum põhivara müügist
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku
Kokku rahavood põhitegevusest

2011

2010

-355 861 -241 727
21
9,10
15A
9,10
6B

27 626
28 439
1 532
0
-4 978
-4 131
-18 455
-4 295
9 765
155
745
1 624
-339 626 -219 935
-7 871
-558
61 353 -42 730
-286 144 -263 223

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara
soetamisel
Laekunud põhivara müügist
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Laenude tagasimaksed
Arvelduskrediidi muutus
Tasutud kapitalirendi põhiosa maksed
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud intressid
Rahalised siirded
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

10,11,14,15A
9,10,6A,6B

3,6A,6C

14
14
14
14
15A
14
23

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

3
3

-16 379
9 576
12 597
-8 579
3 407
622

-19 991
8 238
0
0
3 785
-7 968

2 899
-3 756
1 451
-81
0
-264
290 199
290 448

3 866
-4 493
-91
718
-269
278 425
278 157

4 926

6 966

7 017
11 943
4 926

51

1

7 017
6 966
86

Netovara muutuste aruanne
tuhandetes eurodes
Lisa Akumuleeritud tulem
Saldo
31.12.2009

-143 170
Muutused
arvestuspõhimõtetes
Põhivara ümberhindlus
Siire tulemi elimineerimisest

13
9, 10, 11
23

Kokku muutused
Saldo
31.12.2010

-133 409
Muutused
arvestuspõhimõtetes

3

Korrigeeritud
saldo
31.12.2010

6 898
-126 511

Muutused
arvestuspõhimõtetes
Põhivara ümberhindlus
Siire tulemi elimineerimisest
Kokku muutused
Saldo
31.12.2011

-890
2 185
8 466
9 761

9, 10
23

-66
2 169
-87 896
-85 793
-212 304
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Riigieelarve täitmise aruanne
tuhandetes eurodes
Klassifikaato Nimetus
ri kood

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses
Tulude laekumine
32 Kaupade ja teenuste müük
35 Saadud toetused
38 Muud tulud
Tulude laekumine kokku
Kulude tasumine
15 Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine
4 Eraldised
5 Tegevuskulud
6 Muud kulud
Kulude tasumine kokku
Finantseerimistehingud
10.1 Finantsvarade suurenemine
10.2 Finantsvarade vähenemine
20.5 Kohustuste suurenemine
20.6 Kohustuste vähenemine
Finantseerimistehingud kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus
Siseministeerium jaotamata summad
Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses
Tulude laekumine
32 Kaupade ja teenuste müük
35 Saadud toetused
38 Muud tulud
Tulude laekumine kokku
Kulude tasumine
15 Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine
6 Muud kulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded

2011
esialgne
eelarve

2011
lõplik
eelarve

2011
Tegelik
Üle
tegelik täitmine viidud
eelarve miinus
2012
täitmine lõplik aastasse
eelarve
7 008

9 278
183 418
17 605
210 301

9 983
139 812
17 605
167 400

9 666
139 812
23 434
172 912

-316
5 829
5 512

-9 375

-23 056

-22 031

1 025

-823

-210 934
-209 555
-18 704
-448 569

-153 922
-230 004
-19 918
-426 901

-151 232
-223 159
-19 715
-416 138

2 690
6 845
202
10 762

-2 687
-6 149
-192
-9 851

-1

-1

-664
-665

-664
-665

1
5 507
-2 219
3 288
290 448
-47 025
10 493

5 507
-1 555
3 953

7 008
7 875
12 212
9 831
29 918

8 397
62 798
9 831
81 026

8 296
26 306
9 382
43 984

-102
-36 491
-449
-37 041

-9 056

-22 628

-21 732

896

-694

-18 688
-27 744

-19 902
-42 530

-19 706
-41 438
15 688

196
1 092

-192
-886
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Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus
Siseministeerium
Kulude tasumine
4 Eraldised
5 Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku
Finantseerimistehingud
20.5 Kohustuste suurenemine
20.6 Kohustuste vähenemine
Finantseerimistehingud kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Politsei-ja Piirivalveamet
Kulude tasumine
4 Eraldised
5 Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku
Finantseerimistehingud
10.1 Finantsvarade suurenemine
20.5 Kohustuste suurenemine
20.6 Kohustuste vähenemine
Finantseerimistehingud kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Päästeameti haldusala
Kulude tasumine
4 Eraldised
5 Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku
Finantseerimistehingud
20.5 Kohustuste suurenemine
Finantseerimistehingud kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Sisekaitseakadeemia
Kulude tasumine
4 Eraldised
5 Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded

-25
10 493

-13 452
-8 333
-21 785

-19 043
-7 675
-26 718

-8 982
-123 397
-132 380

-9 178
-131 546
-140 724

-1

-1

-664
-665

-664
-665

-290
-43 900
-44 191

-548
-45 166
-45 713

-466
-8 150
-8 616

-414
-9 463
-9 877

-16 844
-6 962
-23 807

2 199
713
2 912

12
-39
-26
41 504
-2 140

12
-39
-26

-9 175
-128 186
-137 361

3
3 360
3 363

5 223
-1 992
3 231
143 519
-17 021

-548
-44 854
-45 402

-2 199
-343
-2 542

-3
-3 165
-3 168

1
5 223
-1 328
3 896

311
311

1
1
44 265
-473

1
1

-407
-8 796
-9 202
7 661

7
667
674

-206
-206

-7
-662
-670
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Riigikassale üle antud siirded
Siseministeeriumi Infotehnoloogia ja
arenduskeskus
Kulude tasumine
5 Tegevuskulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded

-378

-13 229
-13 229

-14 589
-14 589

Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala jaotamata summad
Tulude laekumine
32 Kaupade ja teenuste müük
1 403
1 585
35 Saadud toetused
171 205
77 014
38 Muud tulud
7 775
7 775
Tulude laekumine kokku
180 383
86 374
Kulude tasumine
15 Materiaalsete ja immateriaalsete
-320
-428
varade soetamine ja renoveerimine
6 Muud kulud
Kulude tasumine kokku

-16
-336

-16
-444

Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala (Maavalitsused)
Kulude tasumine
4 Eraldised
-42 472
-43 966
5 Tegevuskulud
-10 503
-19 457
Kulude tasumine kokku
-52 975 -63 423
Finantseerimistehingud
20.5 Kohustuste suurenemine
20.6 Kohustuste vähenemine
Finantseerimistehingud kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala (Siseministeerium)
Kulude tasumine
4 Eraldised
-145 271
-80 773
5 Tegevuskulud
-2 042
-2 110
Kulude tasumine kokku
-147 313 -82 883

-13 883
-13 883
15 797
-606

706
706

-703
-703

1 370
113 505
14 052
128 928

-215
36 491
6 277
42 554

-300

129

-129

-9
-309

7
135

-129

-43 810
-18 526
-62 336

156
931
1 087

-153
-913
-1 066

270
-188
82
22 014
-26 382

270
-188
82

-80 448
-1 953
-82 401

325
157
482

-325
-157
-482
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Raamatupidamise aastaaruande lisad (1-24)
Lisa 1 Arvestusmeetodid ja hindamisalused
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Eesti 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 poolt välja antud juhendid ning riigi
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Aastaaruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on esitatud
lisas 2. Aastaaruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud
on konsolideerimisel elimineeritud, v.a eelarve täitmise aruandes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ning arvelduskontode
jääke, samuti e-riigikassa koosesisus olevate omatulude, toetuste ja tagatiste kontode jääke
(v.a arvelduskrediit).
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse
lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse
kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime
kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes
arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil
laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste
nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad
võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodil.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega
seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse olenevalt varude grupist kas
FIFO või kaalutud keskmise soetushinna meetodit.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende
soetusmaksumusest.
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Osalused sihtasutustes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse 100%-lise osaluse määraga neid osalusi
sihtasutustes, mille üle riigiraamatupidamiskohustuslasel on valitsev mõju. Valitsev mõju
tekib üldjuhul õigusest määrata enam kui 50% sihtasutuse juhtimisorgani liikmetest. Osalused
on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.
Osalused tütarettevõtjates
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50%
tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja
tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu
liikmetest. Osalusi tütarettevõtjate aktsiates ja osades kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad, hooned ja
rajatised ning muu nende juurde kuuluv põhivara), mida hoitakse väljarentimise või
turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega ükski avaliku sektori üksus
ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse
meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
allahindlused).
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 2000 tuhandest eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varad alates 1917
eurost). Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla
põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku
inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks,
v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis
kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile,
liidetakse põhivara maksumusele.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
- Hooned ja rajatised 2%
- Masinad ja seadmed 10-20%
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 2033%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 5-10%
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe
aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varad alates 1917
eurost). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
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akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse
põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on
järgmised:
- Immateriaalne põhivara 5-50%
Bioloogilised varad
Bioloogilised varad kajastatakse õiglases väärtuses, millest on maha arvatud müügiga
kaasnevad kulutused. Kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata,
kajastatakse neid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja allahindlused. Juhul,
kui ka soetusmaksumuse kohta puuduvad usaldusväärsed andmed, kajastatakse bioloogilist
vara bilansiväliselt.
Kasutusvaldusesse antud maal kasvav mets kajastatakse bilansiväliselt (hektarites).
Ümberhindlused
Põhivara soetusmaksumust üldjuhul ümber ei hinnata, v.a ÜE §45 lg 1 toodud erandite puhul.
Ümberhindluste läbiviimiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millele
turuväärtus puudub, kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Lihtsustatult on lubatud
hinnata maad, kasutades maa maksustamishinda.
Müügiootel põhivara
Müügiootel põhivaraks loetakse materiaalset või immateriaalset põhivara või kinnisvarainvesteeringut, mis müüakse väga suure tõenäosusega lähema 12 kuu jooksul, mille korral on
alustatud aktiivset müügitegevust ning millele on määratud realistlik hind.
Müügiootel põhivara amortiseerimine lõpetatakse ja vara klassifitseeritakse ümber
käibevarade gruppi. Müügiootel põhivara kajastatakse nende bilansilises jääkmaksumuses või
õiglases väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam.
Müügiootel põhivara kajastamine lõpetatakse 2012. aastal. Müügiootel põhivara, mis
müüakse kindlalt 2012. aasta jooksul, jääb sellele kontole kuni müümiseni. Vara, mis jääb
2012.aastal müümata, kanti müümata jäämise selgumisel jääkmaksumuses RV koodiga 27
tagasi kinnisvarainvesteeringute arvele ja alustati selle amortiseerimist.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.
(a) Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas
või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi
tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud
juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara
omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku
tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust
vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
(b) Aruandekohustuslane on rendileandja
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
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Finantskohustused
Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset
intressimäära. Tehingukulutused võetakse efektiivse intressimäära arvutamisel arvesse ning
kantakse kohustuse eluea jooksul intressikuludesse.
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või
lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab
varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus
või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna
hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Pikaajalised
eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga.
Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja
pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse
välja eraldi endistele pensionile jäänud ja praegustele töötajatele. Eripensionid ja
pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse osa krediteerimise meetodil, mille
kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku pensioni saamiseks vastavalt
pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse
Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi
hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul
hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni või
pensionisuurenduse väljateenimist.
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete
kohustustena.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud
monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused,
mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud
eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi
tulu ja kuluna.
Tulude arvestus
Kogutud riigilõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist
kajastavatele dokumentidele. Väikeste lõivumäärade (kuni 100 eurot) korral või juhul kui
ajavahemik lõivu laekumisest kuni toimingu teostamiseni on lühike (kuni 1 kuu) on lubatud
lõivutulu kajastada kassapõhiselt. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik
olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad
mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega
varude soetusmaksumusena.
Alates 2011. aastast kajastatakse
kommunaalteenuste vahendusest saadav tulu
kuluvähendusena.
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Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab
aset. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse
sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate
kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles
perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele.
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
riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude
vastastikuseid üleandmisi.
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega
viiakse tulemiaruanne nullini. Ühtlasi kajastatakse see varade ja kohustuste vahena.
Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade
ümberhindlused) kajastatakse otse varade ja kohustuste vahena.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva (30.04.2012) 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, milles on arvesse võetud ka laekumisi e-riigikassa välistele pangakontole, sh maa
erastamise müügitulu, mis kantakse Rahandusministeeriumi omandireformi ja
stabiliseerimisreservi kontodele. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud
põhimõtetest, mis võivad erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks
kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised:
a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta;
b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste
maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude
kuludena;
c) materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bioloogiliste varade soetus kajastatakse kuluna
ja nimetatud varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni,
ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata;
d) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu
struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad Rahandusministeeriumi ja sihtasutustest
rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata;
e) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud
toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena).
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Lisa 2 Konsolideeritud asutused
tuhandetes eurodes
Tulemiaruande näitajad aasta kohta

Tegevustulud

Tegevuskulud

Finantstulud ja kulud

Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga

Varad

Kohustused

Netovara

Riigiasutuste
arv aasta
lõpu
seisuga

Iseseisva
majandusüksusena
tegutsevate
asutuste
arv

2011
Siseministeerium
Kaitsepolitseiamet

15 365
253

-44 720
-17 331

151
0

28 083
9 492

11 131
1 746

16 952
7 746

2
1

1
1

Politsei-ja Piirivalveamet

32 333

-216 542

-23 523

134 985

513 009

-378 024

1

1

Siseministeeriumi infotehnoloogiaja arenduskeskus
Sisekaitseakadeemia
Päästeameti haldusala

1 886
2 079
5 126

-19 472
-10 992
-49 377

0
-7
-616

18 632
23 207
34 940

1 772
966
18 030

16 860
22 241
16 910

1
1

6

1
1
1

Maavalitsused ja nende hallatavad
asutused
Elimineerimised
Kokku

10 018
-7 256
59 804

-64 487
7 256
-415 665
#REF!

3 712

97 337
-3 789
342 887
335

12 326
-3 789
555 191

85 011

24

1

-212 304

36

7

2010
Siseministeerium
Kaitsepolitseiamet
Politsei-ja Piirivalveamet

9 040
76
19 769

-34 726
-15 779
-106 341

61
0
-24 981

19 942
9 723
139 881

6 621
1 717
432 608

13 321
8 006
-292 727

2
1
1

1
1
1

710
1 920

-15 236
-10 452

0
0

12 789
24 666

423
852

12 367
23 814

1
1

1
1

Siseministeeriumi infotehnoloogiaja arenduskeskus
Sisekaitseakadeemia

-20 283
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Päästeameti haldusala
Maavalitsused ja nende hallatavad
asutused
Elimineerimised
Kokku

4 732

-43 566

-714

33 504

15 543

17 961

6

5

10 603
-4 906
41 944

-62 478
4 906
-283 671

3 593

101 823
-614
341 714

11 076
-614
468 225

90 747

26

1

-126 511

38

11

-22 042

Päästeameti haldusala ja maavalitsuste majandusnäitajad on esitatud haldusala ja maavalitsuste kohta tervikuna, milles sisalduvad järgmiste
iseseisva majandusüksusena tegutsenud asutuste majandusnäitajad:
1) Päästeameti haldusala - Põhja-Eesti Päästekeskus, Ida-Eesti Päästekeskus, Lääne-Eesti Päästekeskus, Lõuna-Eesti Päästekeskus,
Päästeamet ja Häirekeskus;
2) Maavalitsused-15 maavalitust.
Alljärgnevalt on esitatud Siseministeeriumi valitsemisala riigiasutuste nimekiri, mis ei tegutse iseseisva
Raamatupidamisarvestust teostab Siseministeerium:
1) Eesti Siseturvalisuse Muuseum

majandamisüksusena.

Raamatupidamisarvestust teostab Viljandi maavalitsus:
1) Narva Lastekodu
2) Haapsalu Lastekodu
3) Tilsi Lastekodu
4) Kuressaare Väikelastekodu
5) Palivere Laste- ja Noortekodu

6) Maidla Lastekodu
7) Elva Väikelastekodu
8) Tartu Väikelastekodu „Käopesa“
9) Viljandi Lasteabi-ja Sotsiaalkeskus
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Töötajate keskmine arv
2011
Siseministeerium
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeameti haldusala
Maavalitsused ja nende hallatavad asutused
Kokku keskmine töötajate arv:

207
227
269
5 806
2 552
838
9 899

2010
209
214
281
5 932
2 518
948
10 102

Töötajate keskmine arv on vähenenud võrreldes 2010.aastaga 203 töötaja võrra.
Politsei-ja Piirivalveametis on vähenemise põhjuseks koondamised.
Päästeameti struktuuri muudatustega seoses suurenes töötajate arv 34 töötaja võrra.
Maavalitsuste ja nende hallatavate asutuste osas anti kohalikele omavalitsustele üle
Pärnu Lastekodu ja Narva-Jõesuu Lastekodu, toimus ka koondamisi maavalitsustes,
mistõttu on vähenenud töötajate arv 110 töötaja võrra.
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Lisa 3 Raha ja pangakontod
tuhandetes eurodes
31.12.2011
Sularaha kassas
Arvelduskontod pankades ja e-riigikassas
Raha ja pangakontod kokku
Tulu hoiustelt
Intressitulu rahalt ja selle ekvivalentidelt

31.12.2010

6
11 937
11 943
2011

0

119
119

Korrigeeritud
31.12.2010
0
7 017
7 017

2010
1

1

Riigiasutuste poolt arvelduste teostamine toimub üldjuhul riigikassa kaudu. Riigiasutustel on
lubatud avada pangakontosid ainult rahandusministri loal. Siseministeeriumi valitsemisalas on
avatud iseseisvad pangakontod järgmistel põhjustel:
- riigisaladuse seaduse § 6 lg 15 alusel Kaitsepolitseiameti eelarvest väljamaksete
teostamiseks ning tulude laekumiseks ja samuti
Politsei-ja Piirivalveameti
riigisaladustega seotud erikonto ;
- trahvide, riigilõivude (Politsei-ja Piirivalveametil on riigilõivude vahetusraha konto
pangas) ja menetluskulude laekumiste kogumiseks.
Kontode jääk kantakse perioodiliselt ja vastavuses riigieelarve tulude riigieelarvesse
kandmise korrale üle riigikassasse.
Raha jäägina on kajastatud riigikassa koosseisus olevate omatulude, toetuste ja tagatiste
kontode jäägid. Nende jääkide võrra on korrigeeritud 2010.aasta andmeid.
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Lisa 4 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
tuhandetes eurodes
4.A Nõuded ja kohustused
Nõuded
Kohustused
lühiajalised pikaajalised lühiajalised pikaajalised
Seisuga 31.12.2011
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused

7 632
1 539

0
0

8 543
317

0
0

Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud

44

73

817

0

11 865
21 080
0

356
429
0

8 688
18 365
15

39
39
0

21 080

429

18 380

39

6 682
1 484

0
0

9 639
139

0
0

13

0

97

0

Sihtasutused, mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Sidusüksused

7 687
15 866
12

579
579
0

8 239
18 115
107

13
13
0

Kokku avaliku sektori ja
sidusüksused

15 879

579

18 222

13

Sihtasutused, mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Sidusüksused
Kokku avaliku sektori ja
sidusüksused
Seisuga 31.12.2010
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud

Olulisemad nõuded ja kohustused riigiraamatupidamiskohustuslastega seisuga 31.12.2011:
- Maksu- ja Tolliamet – maksude ettemaksed 6 139 tuhat eurot ja maksude kohustused
7 012 tuhat eurot.
Olulisemad nõuded ja kohustused kohalike omavalitsustega sisaldavad maavalitsuste poolt
antud toetusi kohaliku omavalitsuse programmist, riiklikuks lapsehoiuteenuseks, avatud
noortekeskustele ja alaealiste komisjonide tegevuseks, vee- ja õhutranspordi korraldamiseks
ja tervishoiuteenuste osutamiseks.
Olulisemad nõuded ja kohustused muude avalik-õiguslike juriidiliste isikutega seisuga
31.12.2011:
- Tartu Ülikool- sihtfinantseerimisega seotud kohustused summas 578 tuhat eurot.
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Olulisemad nõuded ja kohustused sihtasutuste, mittetulundusühingute ja tütarettevõtjatega
seisuga 31.12.2011:
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – ettemakstud toetuste nõuded 10 188 tuhat eurot
(regionaalprogrammid) ning toetusteks saadud ettemaksete kohustused 1 847 tuhat
eurot (maavalitsustele) ;
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetusteks saadud ettemaksete kohustused
summas 6 192 eurot (PPA).

4.B Tulud ja kulud
2011

Tegevustulud
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud
juriidilised isikud
Sihtasutused,
mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused
kokku
Sidusüksused
Kokku avaliku sektori ja
sidusüksused

Tegevuskulud

2010
Finantstulud jakulud

FinantsTegevus- Tegevus- tulud jatulud
kulud
kulud

6 569
932

-15 008
-11 273

0
0

4 816
891

-14 601
-11 508

0
0

112

-1 195

1

147

-442

0

11 270

-24 556

586

6 684

-24 342

-44

18 883
9

-52 032
-252

587
0

12 538
-7

-50 892
-1 122

-44
0

18 892

-52 284

587

12 531

-52 014

-44
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Lisa 5 Trahvid ja lõivud
tuhandetes eurodes
5.A Trahvi-, maksu-, lõivunõuded ja -kohustused
Lühiajalised Makstud
nõuded
ettemaksed
Seisuga 31.12.2010
Trahvid
sh brutosummas
sh ebatõenäoliselt laekuv
Maksud
sh käibemaks
sotsiaalmaks
üksikisiku tulumaks
kogumispensioni maks
töötuskindlustusmaks
erisoodustuse tulumaks
maamaks
maksude ettemaksukontode
jäägid
Lõivud
Kokku
Seisuga 31.12.2011
Trahvid
sh brutosummas
sh ebatõenäoliselt laekuv
Maksud
sh käibemaks
sotsiaalmaks
üksikisiku tulumaks
kogumispensioni maks
töötuskindlustusmaks
erisoodustuse tulumaks
loodusressursside kasutamine
maksude ettemaksukontode
jäägid
Lõivud
Kokku

Saadud
ettemaksed

Lühiajalised
kohustused

6 621
40 999
-34 378
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
6 601
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
8 641
2 870
3 460
1 784
67
414
46
1

0
0
6 621

6 601
6 601

0
42
42

0
0
8 641

6 215
34 268
-28 053
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
6 139
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
6 621
438
3 671
1 920
117
432
41
2

0
0
6 215

6 139
0
6 139

0
47
47

0
0
6 621
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5.B Trahvi- ja lõivutulu
2 011

Tulud
Väärteomenetluse seadustiku alusel
määratud trahvid
Muud trahvid

11 140
28

Kokku trahvid (vt lisa 17)

11 168

Isikuttõendavate dokumentide ja
kodakondsuse seaduse alusel riigilõivud
Perekonnaseisuasutuse toimingute riigilõiv

2 010

Kulud ebatõenäoliselt
laekuvaks
hindamisest

Kulud ebatõenäoliselt
laekuvaks
hindamisest

Tulud
8 878
61

-2 779

8 939

5 568
263

4 092
266

Relvaseaduse alusel teostatavate toimingute
riigilõiv

116

131

Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade
väljastamise riigilõiv
Välismaalaste seaduse alusel riigilõiv
Karistusregistri toimingute riigilõiv
Muud riigilõivud
Bussiveo liiniloa väljastamise riigilõiv

63
123
2
9
2

64
95
2
4
2

Kokku riigilõivud (vt lisa 16)

6 146

0

-1 642

4 655

0

Trahvid
2011.aastal määrati trahve võrreldes 2010. aastaga 20% rohkem (trahvitulu suurenemine
2 229 tuhat eurot (vt lisa 5.B). Laekumata trahvinõuded vähenesid 16% (nõuete vähenemine
brutosummas 6 731 tuhat eurot, vt lisa 5.A).
Trahvinõuded on bilansis kajastatud konservatiivselt, kõik üle 180 päeva jõustumisest
laekumata nõuded on hinnatud alla 100%.
Võrreldes 2010.aastaga suurenesid tulud isikuttõendavate dokumentide ja kodakondsuse
seaduse alusel makstavate riigilõivud osas summas 1 476 tuhat eurot. Põhjuseks isikut
tõendavate dokumentide kehtivuse tähtaja lõppemine ja uute dokumentide väljastamise mahu
kasv.
Maksud
Maksu-ja Tolliameti maksutulude arvestussüsteemi järgi kajastatakse tasutud maksud kuni
maksukohustuse seadusjärgse tähtpäevani ettemaksukontol konkreetseid maksuliike
eristamata. Seisuga 31.12.2011 oli ettemaksukonto jääk 6 139 tuhat eurot (vt lisa 5.A).
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Lisa 6 Muud nõuded ja ettemaksed
tuhandetes eurodes
6.A Muud nõuded ja kohustused
2011

Järelmaksunõuded (vt lisa 6B)
sh brutosummas
sh diskonteeritud
järelmaksunõuete
nominaalväärtuse
vähendus
sh ebatõenäoliselt
laekuvad
Nõuded ostjate vastu
sh brutosummas
sh ebatõenäoliselt
laekuvad
Viitlaekumised
sh laekumata intressid
Laenunõuded
sh brutosummas
sh ebatõenäoliselt
laekuvad
Saamata sihtfinantseerimine (vt lisa 15A)
Kohtutäituritele makstud ettemaksed
Sihtfinantseerimise tagasinõuded
Kinnipidamised töötasudest
Muud saamata
toetused
Muud nõuded
sh brutosummas
sh diskonteeritud
nõuete
nominaalväärtuse
vähendus
sh ebatõenäoliselt
laekuvad muud nõuded
Maksude ettemaksed (vt lisa 5A)
Ettemakstud toetused (vt lisa 15B)
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja ettemaksed kokku
Kohustused ja saadud ettemaksed

2010

Lühiajaline Pikaajaline Lühiajalin Pikaajaline
osa
osa
e osa
osa
5 802
45 698
5 867
49 977
9 217
103 308
8 983
110 668

0

-51 342

0

-54 867

-3 415
308
330

-6 268
0
0

-3 116
380
422

-5 824
0
0

-22
1
1

0
0
0

-42
1
1

0
0
0

0
140

0
1 394

0
140

0
1 394

-140
6 120
23

-1 394
0
0

-140
1 956
23

-1 394
0
0

17
2

0
0

5
2

0
0

18
215
349

0
10
22

4
198
344

0
17
30

0

-2

0

-7

-134
6 139
14 745

-10
0
0

-146
6 601
9 544

-6
0
0

1 428

0

1 124

0

34 818

45 708

25 705

49 994
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Maksukohustused (vt lisa 5A)
Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 15A)
Konfiskeeritud varad
Tagatistasud, kautsjonid
Toetuste andmise kohustused (vt lisa 15B)
Viitvõlad
Muud kohustused
Saadud ettemaksed müüdud põhivara eest
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste
perioodide tulud
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
kokku

6 621

0

8 641

0

12 015
5 508
127
4 085
23
1 619
61

0
0
0
0
0
0
0

11 239
1 579
133
984
4
1 727
37

0
0
0
0
0
0
0

240

1 889

315

1 968

30 299

1 889

24 658

1 968

6.B Järelmaksunõuded järelejäänud tähtaja järgi seisuga 31.12.2011
Ebatõe-näoliselt
laekuvaks
2. kuni
Peale 5
hinnatud
Kuni 1 aasta
5.aastal
aasta
Järelmaksunõuded
-9 683
5 802
15 876 29 822
Järelmaksunõuded järelejäänud tähtaja järgi seisuga 31.12.2010
Järelmaksunõuded
-8 940
5 867
17 369 32 608

Kokku
51 500
55 844

6.C Järelmaksu- ja laenunõuete liikumine
Jääk 2010.a alguses
Aruandeperioodi liikumised
Antud laene
Perioodil laekunud nõuded

Järelmaksunõuded
61 461
-5 617
1 768
-9 424

Arvestatud intressitulu järelmaksude pikaajaliselt osalt
Vähendamine diskonteerimisest
Ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud nõuete muutus
Nõuete vähendamine seoses laste sünniga antud soodustustega
Jääk 2010.a lõpus
Jääk 2011.a alguses
Aruandeperioodi liikumised
Antud laene
Perioodil laekunud nõuded
Arvestatud intressitulu järelmaksude pikaajaliselt osalt
Vähendamine diskonteerimisest
Ebatõenaoliselt laekuvaks arvatud nõuete muutus
Arvestatud lootusetuks

3 283
-522
-513
-208
55 844
55 844
-4 344

Nõuete vähendamine seoses laste sünniga antud soodustustega
Jääk 2011.a lõpus

-58
51 500

1 139
-8 634
2 998
-532
745
-2
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6.C Tulud seoses laenu- ja muude nõuetega
Intressitulu järelmaksunõuetelt
Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt
Kokku

2011
408
2 998
3 406

2010
502
3 283
3 785

Järelmaksunõuded
Järelmaksunõuded kajastavad maareformi seaduse alusel erastatud maa eest tasumata
summat. Uusi järelmakse võetakse arvele, kajastades ühtlasi tulu maa müügist (vt lisa 10).
Järelmaksulepingud sõlmitakse kuni 50 aastase tähtajaga. Järelmaksunõuete pikaajaline osa ei
kanna intressi, mistõttu võetakse see arvele diskonteerituna intressimääraga 6% aastas.
Jooksva aasta maksetelt kuulub tasumisele intress 10% aastas, maareformi seaduse § 223
lõikes 4 sätestatud juhul 5% aastas. Järelmaksunõudeid vähendatakse seoses laste sünniga
ning need on kajastatud teiselt poolt kuludes sotsiaaltoetuse andmisena. 2011. aastal
vähendati maa väljaostu võlga seoses laste sünniga 58 tuhat eurot (2010.aastal 208 tuhat
eurot). Järelmaksunõuete tagatiseks on erastatud vara, millel omandiõigus läheb ostjale üle
peale nõuete lõplikku kustutamist.
2011. aastal sõlmiti 132 järelmaksuga maade erastamise lepingut kogumaksumusega 1 138
tuhat eurot (2010.aastal 464 lepingut maksumusega 1 768 tuhat eurot). Seisuga 31.12.2011 oli
järelmaksunõuetega seotud lepingute koguarv 16 701 (seisuga 31.12.2010 lepingute koguarv
18 156).
Seoses äriühingute või füüsiliste isikute pankroti menetluse lõpetamisega ning äriregistrist
kustutamisega kanti 2011.aastal lootusetuks ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
järelmaksunõudeid 1,6 tuhat eurot (2010.aastal 539,6 tuhat eurot).
Laenunõuded
Laenunõuded kajastavad aastatel 1995 – 1997 riigieelarvest eraldatud regionaalpoliitilist
laenu, mille haldamine anti üle AS -le Reginvest. 30.04.1996 sõlmitud ministeeriumi ja AS
Reginvest vaheline haldusleping on lõpetatud 17.09.2002 ning Vabariigi Valitsuse 14.02.2003
korraldusega nr 144-k volitati Siseministeeriumit üle andma Rahandusministeeriumile
regionaalpoliitiliste laenudega seonduvad dokumendid ja korraldama regionaalpoliitiliste
laenude,
sealhulgas
laenusaajatelt
laekunud
rahaliste
vahendite
üleandmise
Rahandusministeeriumile. 2003. aastal teavitas Siseministeerium kõiki laenusaajaid
laenumaksete peatamisest kuni
laenudokumentatsiooni Rahandusministeeriumile
üleandmiseni. Läbirääkimised Rahandusministeeriumiga laenudokumentatsiooni üleandmise
küsimustes on jätkuvalt pooleli. Eeltoodust lähtuvalt on laenunõue 100%-liselt hinnatud
ebatõenäoliselt laekuvaks.
Muud nõuded
Muud nõuded sisaldavad regressinõudeid väljasaatmiskeskuse kulude hüvitamiseks
väljasaadetavate poolt; kahjunõudeid endiste või praeguste töötajate vastu
(liiklusavariijärgsed kahjunõuded, koolituskulude hüvitamise nõuded, riisumised) ja
kohtutäiturite sunniraha nõudeid.
Muud kohustused
Muud kohustused sisaldavad riigisaladuse kaitse tagamise nõuetest tulenevalt riigisaladusega
seotud asutuse kohustusi, mida kajastatakse koondatuna ühel kirjel
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Lisa 7 Varud
tuhandetes eurodes
Lisa 7 Varud
31.12.2011
Üleandmata tsentraliseeritud korras soetatud varud
Tooraine ja materjalid
Kokku varud
Kasum varude müügist
Varude müük müügihinnas
Müügikasum

31.12.2010

23
4 719
4 742
2011

604
4 503
5 107
2010

5
5

9
9

Varud
Varudena kajastatakse vormiriietus, laskemoon, relvastus (sh muu erivarustus ja
kaitsevahendid), kütus (sh õlid, määrdeained), range arvestusega blanketid, infotehnoloogiaja kommunikatsiooni tarvikud (nt akud), operatiivraadiosidevõrgu varuosad jm. Üleandmata
tsentraliseeritud korras soetatud varudena kajastuvad ametite keskladudes (Politsei-ja
Piirivalveamet , Päästeamet) paiknevad varud, kust toimub nende laiali jaotamine. Eri-ja
vormirõivastuse varud seisuga 31.12.2011 olid summas 3 720 tuhat eurot, range arvestusega
blanketid 518 tuhat eurot ja laevade kütus 137 tuhat eurot.
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Lisa 8 Osalused sihtasutustes ja tütarettevõtjas
tuhandetes eurodes
8.A Osalused sihtasutustes

Hiiumaa Haigla SA
Tuuru SA
Jõgeva Haigla SA
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus SA
Koeru Hooldekeskus SA
A.H.Tammsaare Muuseum
Vargamäel SA
Läänemaa Arenduskeskus SA
Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus SA
Saaremaa Arenduskeskus SA
Viljandimaa Arenduskeskus SA
Holstre -Polli Tervisekeskus SA
Võrumaa Arenguagentuur SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA
Kokku

Osalused
perioodi
alguses
1 066
154
241

Varade
üleandmine
Tulem
mitterahalise kapitali- Osalused
sissemaksena osaluse perioodi
netovarasse meetodil lõpus
9
256
1 331
0
-14
140
0
357
598

9
1 559

0
0

7
4

16
1 563

404

0

-16

388

31

0

-8

23

-10

0

27

17

-8

0

20

12

8
1 684
26
62
5 226

0
0
0
0
9

10
-110
81
-4
610

18
1 574
107
58
5 845

Aruandeaasta lõpetasid negatiivse tulemiga 5 sihtasutust, 2010. aastal lõpetas negatiivse
tulemiga 9 sihtasutust. Suurima tulemiga lõpetasid aruandeaastal Hiiumaa Haigla SA 256
tuhat eurot ja Jõgeva Haigla SA 357 tuhat eurot.
Osalus sihtasutustes suurenes aruande perioodil 610 tuhande euro võrra ehk 11,7 %.
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Sihtasutuste olulisemad majandusnäitajad
tuhandetes eurodes
Tulemiaruande näitajad 2011
Nimetus
Siseministeerium
Tuuru SA
Kodanikuühiskonna
Sihtkapital SA
Hiiu maavalitsus
Hiiumaa Haigla SA
Jõgeva maavalitsus

Tulemiaruande näitajad 2010

OmaTegevus Tegevus
Varad
Oma-kapital Tegevus Tegevus
Varad
kapital
-tulud
-kulud Tulem 31.12.2011 31.12.2011
-tulud
-kulud Tulem 31.12.2010 31.12.2010
1 703
-1 723
-18
1 704
198
1 612
-1 619
-7
1 102
215
387
-399
-14
210
140
243
-245
-3
189
154
1 316
2 002
2 002
3 751

-1 324
-1 728
-1 728
-3 384

-4
256
256
364

1 494
2 465
2 465
1 481

58
1 331
1 331
614

1 370
1 612
1 612
3 622

-1 374
-1 446
-1 446
-3 512

-4
152
152
104

912
1 619
1 619
843

62
1 066
1 066
250

Jõgeva Haigla SA

3 573

-3 213

357

1 417

598

3 147

-3 037

106

806

241

Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus SA
Järva maavalitsus
Koeru Hooldekeskus SA

178
1 719
1 636

-171
-1 726
-1 627

7
-12
4

64
2 325
1 927

16
1 951
1 563

475
1 660
1 578

-476
-1 616
-1 524

-1
47
57

38
2 339
1 931

9
1 963
1 559

A.H.Tammsaare Muuseum
Vargamäel SA
Lääne maavalitsus
Läänemaa Arenduskeskus SA
Rapla maavalitsus

83
137
137
187

-99
-145
-145
-159

-16
-8
-8
27

398
52
52
48

388
23
23
17

82
188
188
169

-92
-181
-181
-171

-10
6
6
-2

408
55
55
26

404
31
31
-10

Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus SA
Saare maavalitsus
Saaremaa Arenduskeskus SA

187
126
126

-159
-106
-106

27
20
20

48
30
30

17
12
12

169
111
111

-171
-117
-117

-2
-7
-7

26
10
10

-10
-8
-8
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Tulemiaruande näitajad 2011
Nimetus
Viljandi maavalitsus
Viljandimaa Arenduskeskus
SA
Holstre-Polli Tervisekeskus
SA
Võru maavalitsus
Võrumaa Arenguagentuur SA
Kokku:

Tulemiaruande näitajad 2010

OmaTegevus Tegevus
Varad
Oma-kapital Tegevus Tegevus
Varad
kapital
-tulud
-kulud Tulem 31.12.2011 31.12.2011
-tulud
-kulud Tulem 31.12.2010 31.12.2010
230
-329
-100
1 634
1 592
193
-346
-156
1 717
1 692
102

-91

10

33

18

89

-90

-1

21

8

128
299

-238
-218

-110
81

1 601
142

1 574
107

104
139

-256
-143

-155
-5

1 696
59

1 684
26

299

-218

81

142

107

139

-143

-5

59

26

10 154

-9 518

610

9 881

5 845

9 305

-9 151

134

7 770

5 226
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8.B Osalus tütarettevõtjas 2011
Bilansiline
väärtus
osaluse määr perioodi
Ettevõtja nimetus
(%)
alguses
Andmevara AS
100
616
8.B Osalus tütarettevõtjas 2010

Ettevõtja nimetus
Andmevara AS

Bilansiline
väärtus
osaluse määr perioodi
(%)
alguses
100
548

Kasum
kapitaliosalusest
219

Bilansiline
väärtus
perioodi
lõpus
835

Kahjum
kapitaliosalusest
68

Bilansiline
väärtus
perioodi
lõpus
616

AS Andmevara olulisemad majandusnäitajad
2011
2010
Bilansinäitajad
Varad perioodi lõpus
1 299
878
Omakapital perioodi lõpus
835
616
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
1 940
1 577
Finantstulud
4
14
Tegevuskulud
-1 725
-1 523
Aruandeperioodi tulem
219
68

AS Andmevara 2011. aasta kasum kanti eelmiste perioodide kasumi arvele ja dividende
kasumi arvelt ei jaotatud.
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Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes eurodes
Bilansiline väärtus 2011.a alguses
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Müügiootel põhivara
Perioodi liikumised
Ümberhindlus
Amortisatsioon ja allahindlus
Müügid müügihinnas
Müügikasum
Ümberklassifitseerimine materiaalsest põhivarast
Üle viidud ja üle toodud müügiootel
kinnisvarainvesteeringust
Mitterahalise sissemaksena üle antud osaluste
soetamiseks
Siirded
Perioodi liikumised kokku
Bilansiline väärtus 2011.a lõpus
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Müügiootel põhivara
sh kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringud
soetusmaksumus
jääkmaksumus

Tulud-kulud kinnisvarainvesteeringutelt
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud
Renditulu katkestamatutelt rendilepingutelt
tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
2. kuni 5.aastal
peale 5.aastat

27 569
-2 180
25 389
194
1 506
-635
-2 258
1 284

933
194
-862
-47
115
27 850
-2 346
25 504
0

23 216
21 955

2 011
88
-4

2 010
92
-23

31.12.2011
461
2 194
15 229

31.12.2010
409
2 018
15 324
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Ümberhindlus
Ümberhindlusena kajastub maareformi käigus riigi omandisse jäetud maa, mis
aruandeperioodil kanti katastrisse ja millele seatakse kasutusvaldus, arvele võtmine toimub
maa maksustamishinnas.
Seisuga 31.12.2011 oli maavanemate poolt sõlmitud 6 196 kasutusvalduse seadmise lepingut.
Kasutusvaldus seatakse kuni 15 aastaks ning isikul on õigus taotleda maa omandamist pärast
10 aasta möödumist kasutusvalduse seadmisest. Kasutusvalduse tasu maksmine algab viie
aasta möödumisel kasutusvalduse lepingu jõustumisest, esimesel viiel aastal tasub isik ainult
maamaksu. Kasutusvalduse aastatasu suurus on 2% kehtivast maa maksustamishinnast, kuid
mitte vähem kui 64 eurot.
Ümberhindluses sisaldub ka Politsei-ja Piirivalveameti ja Sisekaitseakadeemia kinnisvara
investeeringute (maa ja korterid) ümberhindlus.
Müük
2011 aasta kinnisvarainvesteeringute müügitulu oli 2 292 tuhat eurot ja müügiga seotud
kulud 34 tuhat eurot. Kogu kinnisvarainvesteeringute müük on maavalitsuste poolt müüdud
maaüksused.
Müügiootele kantud kinnisvarainvesteeringud
Müügiootel põhivara kajastamine lõpetatakse 2012. aastal. Müügiootel põhivara, mis
müüakse kindlalt 2012. aasta jooksul, jääb sellele kontole kuni müümiseni. Vara, mis jääb
2012.aastal müümata, kanti müümatajäämise selgumisel jääkmaksumuses tagasi kinnisvarainvesteeringute arvele ja alustati selle amortiseerimist.
Rendile antud kinnisvarainvesteeringud
Rendile antud kinnisavarainvesteeringutena kajastatakse kasutusvaldusesse antud maad,
hoonestusõigusega koormatud maad ja kasutusrendile antud hooneid ja ruume (sh eluruume).
Planeeritav renditulu järgmistel aastatel on kasutusvaldusesse antud maadelt 2 414 tuhat
eurot; hoonestusõigusega koormatud maadelt 13 514 tuhat eurot ja kasutusrendile antud
hoonetelt (sh eluruumidelt) 1 956 tuhat eurot.
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Lisa 10 Materiaalne põhivara
tuhandetes eurodes
Maa

Hooned ja
rajatised

Kaitseotstarbeline
inventar

Masinad
ja
seadmed

Muu
Lõpetamata Kokku
põhivara
tööd ja
ettemaksed

Bilansiline väärtus perioodi alguses
Soetusmaksumus

2 414

143 838

23 460

182 178

4 761

10 208

366 859

Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Perioodi liikumised
Soetused ja parendused
Müüdud vara müügihinnas
Kasum varade müügist
Amortisatsioon ja allahindlus
Saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Ümberhindlused
Siirded
Üleantud mitterahalised sissemaksed
Üle toodud ja üle viidud
kinnisvarainvesteeringutes

0
2 414

-37 152
106 685

-14 189
9 271

-106 981
75 197

-3 482
1 279

0
10 208

-161 804
205 055

0
-3 172
3 172
0
0
0
322
51
-401

163
-3
-5 728
0
-258
335
593
-1 443

927
0
0
-1 813
0
-7
0
536
0

3 188
-28
28
-15 890
564
-5
6
526
0

195
0
0
-375
40
-1
0
0
0

12 075
0
0
0
0
-59
0
-1 079
0

16 548
-3 203
3 203
-23 806
604
-330
663
627
-1 844

-81

-852

0

0

0

0

-933

0

0

0

-8

0

0

-8

0
-109

922
-6 268

0
-357

614
-11 005

40
-101

-1 581
9 356

-5
-8 484

2 305
0
2 305

141 447
-41 030
100 417

24 338
-15 423
8 915

184 598
-120 406
64 192

4 829
-3 651
1 178

19 564
0
19 564

377 081
-180 510
196 571

Mitterahalise sihtfinantseerimisena üle antud
Ümberklassifitseerimine põhivara klasside vahel
Perioodi liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

3
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Olulisemad põhivara soetused ja tähtsamad arendustegevuse projektid ja investeeringud on kajastatud tegevusaruande 5. osas.
Lõpetamata tööd ja ettemaksed
2011.aastal kulutas PPA välispiirifondi vahenditest multifunktsionaalse reostustõrjelaeva ehituseks 8 230,9 tuhat eurot ja helikopteri remondiks
soetati varuosi 318,6 tuhande euro eest. Päästeamet soetas ja remontis saatekvootide müügist saadud vahenditest päästedepoosid üle Eesti
summas 1 316,1 tuhande euro eest ja maavalitsused parendasid 11 hoonet summas 160,9 tuhat eurot.
Müük
Maaüksuste müük sisaldab ostueesõigusega maade erastamist, maa enampakkumisega erastamist, reaalkoormatiste ja nõudeõigusest suurema
hinnaga maa erastamist, vaba maa erastamist, korteriomandite aluse maa ja hoonestatud kinnistute võõrandamist.
Masinate ja seadmete müügi real on kajastatud PPA 10 sõiduki müük hinnaga 13 tuhat eurot ja Päästeameti 10 sõiduki müük hinnaga 10 tuhat
eurot.

Tulud- kulud varadelt
Renditulud mitteeluruumidelt
Renditulud eluruumidelt
Muu vara rent ja üür
Rendile antud ruumide ja hoonete halduskulud
Renditulu katkestamatutelt rendilepingutelt
tulevastel perioodidel
järgmisel majandusaastal
2. kuni 5.aastal
peale 5.aastat

2 011
52
43
23
-123

2 010
72
28
22
-413

31.12.2011 31.12.2010
126
83
417
96
2 532
826
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Lisa 11 Immateriaalne põhivara
tuhandetes eurodes
Õigused
Muu
ja
immateriaal
Tarkvara litsentsid -ne põhivara
Bilansiline väärtus perioodi alguses
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärus
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Siirded
Amortisatsioon ja allahindlus

Kokku

20 939

22

294

357

21 612

-10 768
10 171

-16
6

-39
255

0
357

-10 823
10 789

2 310
-11
-2 793

5
0
-3

0
0
-59

690
-227
0

3 005
-238
-2 855

296

0

0

-291

5

-198

2

-59

172

-83

23 192
-13 219
9 973

27
-19
8

294
-98
196

529
0
529

24 042
-13 336
10 706

Ümberklassifitseerimine põhivara
klasside vahel
Perioodi liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Lõpetamata
tööd ja ettemaksed

Olulisemad immateriaalse põhivara soetused on kajastatud tegevusaruande 5.osas

Lisa 12 Bioloogiline vara
Bilansiväline bioloogiline vara
Mets (ha)

Bilansivälise bioloogilise vara müügitulu
Erastatud metsamaalt kasvava metsa müügitulu

31.12.2011 31.12.2010
2 254,42
2 212,28

2011
491

2010
473

Bilansiväliselt on kajastatud koguseliselt (hektarites) kasutusvaldusesse antud maa koosseisu
kuuluv metsamaa. Metsamaal kasvavat metsa ei võeta arvele bioloogilise varana, kuna
kasvava metsa hindamise korraldamine ja inventeerimine on seotud suurte kulutustega.
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Maareformi seaduse kohaselt erastatava maa müügihind kajastatakse maa müügituluna (vt lisa
10), kuid metsamaa erastamisel maa müügihinnale lisanduv kasvava metsa maksumus
kajastatakse alates 2008. aastast bioloogilise vara müügituluna.

Lisa 13 Eraldised ja tingimuslikud kohustused
tuhandetes eurodes

Eraldised
Pensionieraldised
sh ATS
Politseiametniku
töövõimekaotus hüvitis ¹
Eraldised kokku:
sh lühiajalised
pikaajalised

Väljamaksed
Perioodi
perioodi
algul
jooksul
412 851
-9 097
17 525
0

Tühistatud/
lisandunud
perioodi
Arvestatud
jooksul
intressikulu
67 601
24 219
5 332
1 059

Perioodi
lõpul
495 574
23 916

641
413 492

-47
-9 144

-58
67 543

36
24 255

572
496 146

9 300
404 192

-9 144
0

10 320
57 223

0
24 255

10 476
485 670

¹ 2010 aastal moodustas Politsei- ja Piirivalveamet eraldise, mida kasutatakse politseiametnike tööülesannete
täitmisega seotud töövõimekaotuse hüvitiste maksmiseks.

Pensionieraldistena on kajastatud endistele ja praegustele töötajatele määratud eripensionid ja
pensionisuurendused. Vastavuses riigi raamatupidamise üldeeskirja § 48 lõikele 8 alustati
seisuga 31.12.2009 pensionieraldise arvestamist ka avalikus teenistuses olevate ametnike
osas.

Kulud eraldistelt
Intressikulu pikaajalistelt kohustustelt
sh Politsei-ja Piirivalveamet
Päästeamet
Siseministeerium
Sisekaitseakadeemia
Viljandi Maavalitsus
Intressimäär (%)

2011
-24 255
-23 259
-616
-52
-7

2010
-25 760
-24 715
-714
0
0

-321
6,0%

-331
6,0%

Pensionieraldiste arvestamisel arvesse võetud töötajate arv
Avaliku teenistuse ametnikud
3 066
Politseiametnikud
5 958
Päästeteenistujad
348
Kaitseväe VTA pensionieraldised (endised
kaitseväelased)
Vanaduspensioni ootel olevad
päästeteenistujad
Kokku

11
19
9 402
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Bilansivälised tingimuslikud kohustused
Kohtuprotsesside suhtes

31.12.2011
1 244

31.12.2010
1 618

Seisuga 31.12.2011 oli kohtute menetluses 52 kohtuasja, sh eraisikutega seotud 48 ja
juriidiliste isikutega 4 kohtuasja. Olulisemad tingimuslikud kohustused:
- AS GSG hagi sõidukite hoiustamise tasu hüvitamine summas 519 tuhat eurot,
- erasiku hagi mittevaralise kahju hüvitamine - ebainimlikud tingimused arestimajas
summas 192 tuhat eurot sai lahendi bilansipäeva järgselt ja välja maksmisele kuulus
105 eurot,
- eraisikute hagid kahjude hüvitamiseks- ebainimlikud tingimused arestimajas kokku
summas 416 tuhat eurot,
- Linas Agro AB hagi hoiukulude hüvitamine - puidugraanulite hoiustamise tasu aja
eest, mil need olid asitõendiks summas 54 tuhat eurot.
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Lisa 14 Laenukohustused
tuhandetes eurodes
Laenukohustused järelejäänud tähtaja järgi
Tähtajaga
kuni 1a
31.12.2010
Kapitalirent
Laenud
Arvelduskrediit
Kokku
31.12.2011
Kapitalirent
Laenud
Arvelduskrediit
Kokku

Tähtajaga 1-5
aastat

Tähtajaga üle
5a

Kokku

81
890
2
973

404
0
0
404

4 663
0
0
4 663

5 148
890
2
6 040

93
33
1 454
1 580

425
0
0
425

4 548
0
0
4 548

5 066
33
1 454
6 553

Laenud
Arvelduskrediit
890
2
-857
1 451
2 899
0
0
1 451
-3 756
0
33
1 453

Kokku
6 040
513
2 899
1 451
-3 837
6 553

Laenukohustuste liikumine
31.12.2010
Kokku liikumised
Saadud uusi laene
Saadud arvelduskrediit
Tagasi makstud
31.12.2011

Kapitalirent
5 148
-81
0
0
-81
5 067

Kulud laenukohustustelt
Intressikulu kapitalirendilt
Keskmine intressimäär (%)

2011
-264
5,2%

Kapitalirendile võetud vara

Soetusmaksumus
2011
2010

Ida Politseiprefektuuri
arestimaja

5 377

2010
-269
5,0%

5 377

Jääkmaksumus
2011
2010
4 705

5 198

Riigi Kinnisvara AS- ga sõlmitud üürilepingu alusel üürile võetud Ida Politseiprefektuuri
arestimaja,
mis
kajastatakse
alates
2008.
aastast
bilansis
varana
ja
kapitalirendikohustusena.
Alates 2011.aastast toimub välisabi sildfinantseerimine arvelduskrediidi andmise teel. Vabariigi
Valitsuse korraldusega heaks kiidetud välisabi sildfinantseerimise summa ulatuses lisatakse
vastavale kontole arvelduskrediit, mida saab kasutada kuni välisabi laekumiseni või korralduses
sätestatud lõpptähtajani. 2010.aastal kanti asutustele sildfinantseeringute ulatuses üle raha, mida
käsitleti laenuna.
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Lisa 15 Saadud ja antud toetused
tuhandetes eurodes
15.A Saadud toetused
Jääk perioodi
alguses

Jääk perioodi
lõpus
Saadud
Saadud Arvestatud
ettemaks
Nõuded ettemaksed
tulu
Nõuded
ed
2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
sh välisabi
ERDF (regionaalareng)
ESF (sotsiaal)
Muu välisabi
tulu saastekvootide müügist
kodumaised toetused
Põhivara soetuseks saadud
sihtfinantseerimine1
sh välisabi
ERDF (regionaalareng)

1 479
1 475
188
71
1 216
0
4

11 053
9 800
7 734
48
2 017
0
1 253

13 773
11 917
8 013
503
3 401
322
1 534

6 138
5 534
4 025
31
1 478
465
139

12 015
9 994
6 429
79
3 486
0
2 021

477
477
474

186
186
0

12 018
10 851
10 067

0
0
0

0
0
0

3

186

784

0

0

tulu saastekvootide müügist

0

0

1 167

0

0

Vahendatud välismaist sihtfinantseerimist
/siht-finantseerimise kaasfinantseerimist
põhivara soetuseks
ERDF (regionaalareng)
Muu välisabi

0
0
0

0
0
0

5 915
2 591
3 324

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

522
2

0
0

0
0

1 956

11 239

32 230

6 138

12 015

1 820
1 818
226
58
0
1 535
2

5 818
3 885
1 846
16
237
1 786
1 933

10 641
8 584
5 380
504
0
2 700
2 057

1 479
1 475
188
71
0
1 216
4

11 053
9 800
7 734
48
0
2 017
1 253

376

0

4 295

477

186

376
376

0
0

4 292
4 007

477
474

186
0

Muu välisabi

Vahendatud kodumaist sihtfinantseerimist
põhivara soetuseks
Mittesihtotstarbeline finantseerimine
Saadud toetused
kokku
2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
sh välisabi
ERDF (regionaalareng)
ESF (sotsiaal)
ISPA
Muu välisabi
kodumaised toetused
Põhivara soetuseks saadud
sihtfinantseerimine1
sh välisabi
ERDF (regionaalareng)
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ISPA
Muu välisabi

0
0
0

0
0
0

237
48
3

0
3
0

0
186
0

0

0

0

0

2 861
1 106
1 755

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

703
18

0
0

0
0

2 196

5 818

18 519

1 956

11 239

kodumaised toetused
Vahendatud välismaist sihtfinantseerimist
põhivara soetuseks
sh
ERDF (regionaalareng)
Muu välisabi
Vahendatud kodumaist sihtfinantseerimist
põhivara soetuseks
Mittesihtotstarbeline finantseerimine
Saadud toetused
kokku

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine
laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
kaupadena saadud sihtfinantseerimine
põhivara tarnijate kaudu saadud sihtfinantseerimine
Kokku põhivara soetuseks saadud
sihtfinantseerimine
1

2 011
6 875
604
4 539

2 010
634
3
3 658

12 018

4 295

Olulisemad välisabist finantseeritud projektid 2011. aastal
ERDF
- Eesti-Läti programm Euroopa Komisjoni toetus 8 938,4 tuhat eurot (sh 2 574,3
sihtfinantseerimine põhivara soetuseks),
- SAP tarkvara arendused 436,2 tuhat eurot ( sh 338,1 põhivara soetuseks),
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt“ Elukeskkonna arendamise rakenduskava“
prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide
arendamine“ meetme „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“
Päästeameti investeeringute kavale 1 280,1 tuhat eurot (sh1 051,1 põhivara soetuseks),
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Politsei- ja Piirivalveametile 6 808,1 tuhat
eurot reostustõrje laeva soetamiseks (6 719,8 põhivara soetuseks),
- Riigi Infosüsteemide Ametilt Politsei-ja Piirivalveametile 167,7 tuhat eurot
piiriturvalisuse tagamise targa sensorvõrgu ja andmevahetuse süsteemi soetamiseks ja
arendamiseks (sh 68,7 põhivara soetuseks),
- Riigi Infosüsteemide Ametilt Politsei-ja Piirivalveametile 259,5 tuhat euro politsei
menetlussüsteemi MIS arendamiseks ja e-toimiku liidestamiseks.
Muu välisabi
- Välispiirifondi erinevad programmid 3 432,2 (sh 3 323,8 põhivara soetuse
sihtfinantseerimine),
- Tagasipöördumisfondi erinevad programmid 198,3 tuhat eurot,
- Euroopa Komisjonilt Siseministeeriumile Rahvusvahelise kriisireguleerimisõppuse
"EU CREMEX 2011" korraldamiseks 717,7 tuhat eurot,
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-

Päästeametile Eesti-Šveitsi koostööprogrammist „ Looduskatastroofide ärahoidmine ja
ohjamine tuleohutuse suurendamine hooldekodudes ja haiglates“ 65 tuhat eurot ja
Eesti-Šveitsi programmist „GIS112“ 87 tuhat eurot,
Euroopa Komisjonilt Päästeametile Rahvusvahelise kriisireguleerimisõppuse "EU
CREMEX 2011" korraldamiseks 168,6 tuhat eurot,
Päästeametile 162,6 tuhat eurot Baltimaade ühine kiirreageerimismooduli
arendamiseks,
millega on võimalik EL liikmesriikidele üleujutuste ja
metsatulekahjude korral abi pakkuda (BaltFloodCombat2),
Politsei-ja Piirivalveametile Frontexi toetus piirivalvealastele tegevustele 691,8 tuhat
eurot,
Politsei-ja Piirivalveametile helikopteri ostuks 3 117,1 tuhat eurot.

Kodumaine toetus
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt saadud kohaliku omaalgatuse ja hajaasustuse
veeprogramm, jm toetused summas 1 572,0 tuhat eurot (sh 522,1 põhivara soetuseks
vahendamiseks),
- Politsei- ja Piirivalveametile 108,5 tuhat eurot kohalike omavalitsuste ja Eesti Kirikute
Nõukogu toetus abipolitseinikele ja ennetustegevuseks,
- Eesti Haigekassalt maavalitsustele 81,1 tuhat eurot traumade ennetuseks,
- Rakvere ja Võru Linnavalitsustelt maavalitsustele 100,4 tuhat eurot bussiliinide
toetuseks.
15.B Antud toetused
Jääk perioodi alguses
Tasutud
ettemaksed
2011
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
sh välisabi
sh ERDF (regionaalareng)
ESF (sotsiaal)
muu välisabi
kodumaised toetused
Sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
sh välisabi
sh ERDF (regionaalareng)
ESF (sotsiaal)
muu välisabi
kodumaised toetused
Subsiidiumid
Sotsiaaltoetused1
Mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Liikmemaksud
Antud toetused kokku

Jääk perioodi lõpus
Arvestatud
kulu

Kohustused

Tasutud
ettemaksed Kohustused

9 544
937
510
21
406
8 608

984
982
979
0
3
2

50 174
7 453
6 741
80
632
42 721

14 745
1 514
539
33
942
13 231

4 085
4 058
4 000
0
58
27

0
0

0
0

9 764
6 208

0
0

0
0

0

0

6 204

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
1
3 556
0
636

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

54
120

0
0

0
0

9 544

984

60 748

14 745

4 085
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2010
Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
sh välisabi
sh ERDF (regionaalareng)
ESF (sotsiaal)
muu välisabi
kodumaised toetused
Sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
sh välisabi
sh ERDF (regionaalareng)
muu välisabi
kodumaised toetused
Subsiidiumid
Sotsiaaltoetused1
Mittesihtotstarbeline
finantseerimine
Liikmemaksud
Antud toetused kokku

9 192
779
460
0
318
8 413

1 027
1 024
1 023
0
1
3

-47 842
-4 576
-3 786
-84
-707
-43 266

9 544
937
510
21
406
8 608

984
982
979
0
3
2

0

0

-5 164

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-1 362
-1 105
-257
-3 802
0
-769

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

-81

0

0

0
9 192

0
1 027

-192
-54 048

0
9 544

0
984

1

Sotsiaaltoetused toetuse liigi järgi

Sotsiaaltoetused
sh Peretoetused
Õppetoetused
sotsiaaltoetused avaliku sektori töövõtjatele
kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud kahjuhüvitised
toetused sotsiaalabi vajavatele isikutele
taskuraha sotsiaalhooldus-, lastekodude jt kasvandikele
proteesid, ortopeedilised jm abivahendid puuetega inimestele
preemiad ja stipendiumid
muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised

2 011
-636
-87
-332
58
-120
-31
-21
-1
-1
-101

2 010
-769
-208
-335
-51
-65
-23
-17
0
0
-70

Tagastatud või tagastamisele kuuluvad toetused

Sihtfinantseerimise tagasinõuded
Kaasfinantseerimise tagasinõuded
Kokku

Toetuste
tagasimaksenõuded perioodi
algul
1
4
5

Kuluvähendus
tagasinõutud
toetustest
16
0
16

Toetuste
tagasimaksenõuded perioodi
lõpul
12
5
17
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Tagasinõutud toetus
- Eesti-Läti programm 7,3 tuhat eurot,
- Baltimaade ühine kiirreageerimismooduli arendamiseks,
liikmesriikidele
üleujutuste
ja
metsatulekahjude
(BaltFloodCombat2) 4,3 tuhat eurot.

Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus
saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta
Saadaolev sihtfinantseerimine
Välisabi (sh kaasfinantseerimine)/ ERDF
(regionaal)
Välisabi/ muu
Välisabi/ESF (sotsiaal)
Tulu saastekvootide müügist
Kodumaine toetus
Antav sihtfinantseerimine
Välisabi/ muu
Välisabi (sh kaasfinantseerimine)/ ERDF
(regionaal)
Kodumaine toetus

millega on võimalik EL
korral
abi
pakkuda

31.12.2011 31.12.2010
19 336
25 104
15 064
3 574
268
393
37
12 035
828

22 323
2 223
380
0
179
10 878
327

11 182
25

10 487
64

Olulisemad 2011. aastal finantseeritud projektid
Kodumaine toetus
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele on antud regionaalarengu toetamiseks (Kohaliku
omaalgatuse programm, piirkondade konkurentsivõime tugevdamise valikprojektide
programm, hajaasustuse veeprogramm, Setomaa arengu programm, Kihnu programm)
2 625,0 tuhat eurot (sh 750,8 põhivara soetuseks),
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele Hasartmängumaksu nõukogult regionaalarengu
toetamiseks 2 455,7 tuhat eurot ( sh 2 052,6 põhivara soetuseks),
- Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA-le kodanikuühiskonna toetamiseks 562,8 tuhat
eurot,
- Erakondadele riigieelarve toetus 5 412,7 tuhat eurot,
- Eesti Kirikute Nõukogule ja muudele usulistele ühendustele 851,8 tuhat eurot,
- Eesti Naabrivalve MTÜ-le 63,9 tuhat eurot naabrivalve arendamiseks
Lisas 15.C on kajastatud saadud toetused tegevusalade lõikes.
Lisas 15.D on kajastatud antud toetused tegevusalade lõikes.
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15.C Saadud toetused tegevusalade järgi

Mittesihtotstarbelised
toetused

Kokku

0
0
2
0

160

4 408

160

0

0

0

4 728

224

2 515

184
100
40

253
0
0

0
0
0

19
0
0

0
0
0

0
0
0

456
100
40

124
88
24

31

249

0

522

0

0

802

31

5 319

8 469

12 017

6 437

-14

2

32 230 4 800

Tagasi nõutud
toetused

Üldised valitsussektori
teenused
Vaba aeg, kultuur,
religioon
Tervishoid
Keskkonnakaitse
Elamu- ja
kommunaalmajandus
Tegevusalade lõikes
kokku

Vahendatud
põhivara
soetuseks

Mittesihtotstarbelised
toetused

-5
-9
0
0

20 967 3 596
3 436
332
1 566
331
135
50

Põhivara
soetuseks

Tagasi nõutud
toetused

3 964
1 621
311
0

525 4 292
2 181
0
173
0
182
0

1 500
1 276
43
0

-1
-1
0
0

1
0
3
0

9 913
3 789
549
232

3

11

0

15

2 768

62
0
0

0
0
0

50
0
0

0
0
0

0
0
0

236
88
24

203

0

686

0

0

920

5 843 4 295

3 565

-2

18

18 519

Vahendatud
tegevuskuludeks

Vahendatud
põhivara
soetuseks

11 820
0
37
0

Tegevuskuludeks

Põhivara
soetuseks

1 036
1 666
787
70

Kokku

Vahendatud
tegevuskuludeks

4 152
158
429
65

Tegevusala
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Haridus
Sotsiaalne kaitse

2010

Tegevuskuludeks

2011
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15.D Antud toetused tegevusalade järgi

Vahendatud
tegevuskuludeks

-11 76
0
0
0
1
0
0
-3 45
-1 43
0
0
0
9
0
0
-15 174

33 167
8 064
3 025
2 109
5 884
6 260
775
1 463
1
60 748

27 599
7 351
3 112
1 685
495
1 926
0
35
3
42 206

2 172
155
0
0
508
2 432
203
173
0
5 643

4 184
165
10
0
30
48
686
43
0
5 165

-2
0
0
0
0
0
0
0
0
-2

117
0
1
1
114
33
0
7
0
273

Kokku

Tegevuskuludeks

2 836
196
8
0
4 247
0
0
0
0
7 287

Põhivara
soetuseks
Tagasi nõutud
toetusi
Mittesihtotstarbelised
toetused

Kokku

3 296
271
0
0
522
4 398
775
1 099
0
10 361

Tagasi nõutud
toetusi
Mittesihtotstarbelised
toetused

26 958 12
7 597
0
2 967 49
2 108
1
895 178
1 744 76
0
0
35 320
1
0
42 305 636

2010

Põhivara
soetuseks

Majandus
Vaba aeg, kultuur, religioon
Sotsiaalne kaitse
Tervishoid
Avalik kord ja julgeolek
Üldised valitsussektori teenused
Elamu- ja kommunaalmajandus
Haridus
Keskkonnakaitse
Tegevusalade lõikes kokku

Sotsiaalabitoetusteks
Vahendatud
põhivara
soetuseks ja
tegevuskuludeks

Tegevusala

Tegevuskuludeks

2011

34 070
7 671
3 122
1 685
1 147
4 439
889
258
3
53 284
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Lisa 16 Kaupade ja teenuste müük
tuhandetes eurodes
Riigilõivud (vt lisa 5B)
Tulud majandustegevusest
s. h tulud sotsiaalabialasest tegevusest
tulud korrakaitsest ¹
tulud haridusalasest tegevusest ²
tulud elamu- ja kommunaalmajandusest
üüri- ja renditulud (vt lisa 9,10)
tulud üldvalitsemise tasulistest teenustest
tulud põllu- ja metsamajandusest
tulud hoonestus- ja kasutamisõiguse seadmisest
tulud kultuurialasest tegevusest
muu toodete ja teenuste müük
Kokku kaupade ja teenuste müük

2011
6 146
4 126
512

2010
4 655
4 685
583

1 140
759
247
180
198
71
313
1
705
10 272

1 025
755
636
214
266
97
285
0
824
9 341

¹ sh tulu korrakaitsest
politsei tulud
päästeteenistuse tulud
muud tulud korrakaitsealasest tegevusest
kokku korrakaitse tulu

2 011

² sh tulu haridusalasest tegevusest
tulud koolitusteenuse osutamisest
tasu toitlustamiskuludeks
muud tulud haridusalasest tegevusest
kokku haridusalase tegevuse tulu

2 011

377
751
12
1 140

464
70
225
759

2 010
281
744
0
1 025

2 010
511
63
181
755

Tulu suurenemine riigilõivude osas on tingitud isikut tõendavate dokumentide kehtivuse
tähtaja lõppemisest ja uute dokumentide väljastamise mahu kasvust.
Võrreldes 2010. aastaga on tulu elamu-ja kommunaalmajandusest
vähenenud
arvestuspõhimõtete muutuse tõttu, alates 2011. aastast kommunaalteenuste vahendusest
saadav tulu kajastatakse kuluvähendusena.
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Lisa 17 Muud tegevustulud
tuhandetes eurodes
Kasum põhivarade ja varude müügist (vt lisa 7, 9, 10)
Trahvid (vt lisa 5B)
Võlgadelt arvestatud intressitulu
Muud tulud1
Kokku

1

sh muud tulud
regressinõuded
väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud
erikonfiskeeritud raha
sunniraha ja tulud asendustäitmisest
kindlustushüvitused
muud tulud
kokku muud tulud

2011
4 983
11 168
261

2010
4140
8 939
221

890
17 302

785
14 085

2 011
106
0
560
77
9
138
890

2 010
149
3
417
164
8
44
785

Regressinõuded sisaldavad väljasõidukohustuse sundtäitmise ja väljasaatmiskeskuses
kinnipidamiskulude sissenõudeid, menetluskulude, endiste töötajate koolituskulude,
avariikahjude ning Sisekaitseakadeemia õppurite õppekulude hüvitamise nõudeid.
Väljanõudmata deposiitide ja tagatistasudena on kajastatud kohtumääruse alusel asitõendina
konfiskeeritud ja tagatiskontol oleva raha kandmist riigituludesse.
Sunniraha on päästekeskuste tuleohutus- ja järelvalveteenistuste poolt ettekirjutuse täitmata
jätmisest rakendatud nõuded.
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Lisa 18 Tööjõukulud
tuhandetes eurodes

Töötasud
Valitavate isikute töötasu
Avaliku teenistuse ametnike töötasu
Kõrgemad ametnikud
Vanemametnikud
Nooremametnikud
Kokku ametnikud
Töötajate töötasu
Juhid
Tippspetsialistid
Keskastme spetsialistid
Õpetajad
Töölised ja abiteenistujad
Kokku töötajad
Politseiametnikud
Kõrgemad politseiametnikud
Vanempolitseiametnikud
Noorempolitseiametnikud
Kokku politseiametnikud
Ajutised töötajad
Kadettide stipendium
Koosseisuvälised töötajad
Kokku ajutised ja koosseisuvälised töötajad

2011

Eripensionid ja pensionisuurendused ¹
Kokku töötasukulud

-91

muutus
võrreldes
2010
2010 a
-93
-2

%
-2%

-9 276
-27 762
-219
-37 257

-8 760
-26 164
-191
-35 115

516
1 598
28
2 142

6%
6%
14%
6%

-931
-2 314
-4 146
-23
-12 844
-20 258

-834
-2 337
-3 702
-20
-12 763
-19 656

97
-23
444
3
81
602

12%
-1%
12%
14%
1%
3%

-2 156
-49 904
-40
-52 100
-2 370
-113
-1 694
-4 177

-1 189
-49 709
-12
-50 910
-1 533
-86
-1 562
-3 181

967
195
28
1 190
837
27
132
996

81%
0%
221%
2%
55%
32%
8%
31%

-67 831
-181 714

42 630
-66 325

110 461
115 389

-259%
174%

¹ Pensioni suuruse muutuse hindamiseks kasutatakse Rahandusministeeriumilt saadud prognoose, mida
kajastatakse kindlustusmatemaatilise kasumi/kahjumina.

Erisoodustused
Õppelaenude kustutamine
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised
Esindus- ja vastuvõtukulud
Eluasemekulude katmine
Muud sõidukulud
Lähetuskulude hüvitamine
Muud erisoodustused
Kokku erisoodustused

2 011
-729
-85
-125
-1
-3
-8
-80
-1 031

2 010
-884
-98
-81
-6
-3
-4
-57
-1 134
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Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Sotsiaalmaks töötasudelt
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Kokku tööjõukulud

2011
-37 481
-444
-282
-1 580
-39 787
-222 532

¹ Eripensionid ja pensionisuurendused

2010
-35 895
-497
-317
-1 514
-38 223
-105 682

2 011

2 010

-83
-3
-291
-58 946
-730
-60 053

-74
-7
-264
-16 793
-281
-17 419

-116
-425
-6 755
-482
-7 778
-67 831

65
387
57 109
2 487
60 049
42 630

Jooksva perioodi teenistuse kulu
Siseministeeriumi ametnikud
Sisekaitseakadeemia ametnikud
Maavalitsuste ametnikud
Politsei- ja piirivalveametnikud
Päästeametnikud
Jooksva perioodi teenistuse kulu kokku

Kindlustusmatemaatilised kasumid ja kahjumid
Siseministeeriumi ametnikud
Maavalitsuste ametnikud
Politseiametnikud
Päästeametnikud
Kindlustusmatemaatilised kasumid ja kahjumid kokku
Kokku eripensionid ja pensionisuurendused

Keskmine töötajate arv
Valitavad isikud
Ametnikud
Kõrgemad ametnikud
Vanemametnikud
Nooremametnikud
Kokku ametnikud
Töötajad
Juhid
Tippspetsialistid
Keskastme spetsialistid
Õpetajad
Töölised ja abiteenistujad
Kokku töötajad
Politseiametnikud
Kõrgemad politseiametnikud

muutus
võrreldes
2010
2010.aastaga
2,0
0

%
0%

500,7
2 751,6
37,5
3 289,7

503,6
2 769,0
40,0
3 312,5

-2,9
-17,4
-2,6
-22,9

-0,6%
-0,6%
-6,4%
-1%

41,1
136,4
356,9
2,0
1 692,7
2 229,1

45,1
151,4
373,2
1,6
1 748,7
2 319,9

-3,9
-15,0
-16,3
0,4
-56,0
-90,8

-9%
-10%
-4%
26%
-3%
-4%

86,4

69,3

17,0

25%

2011
2,0
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Vanempolitseiametnikud
Noorempolitseiametnikud
Kokku politseiametnikud
Keskmine töötajate arv kokku
Koosseisuvälised töötajad

4 143,0
3,8
4 233,1
9 753,9
144,9

4 260,8
1,1
4 331,2
9 965,7
136,8

-117,9
2,7
-98,1
-211,8
8,1

-3%
252%
-2%
-2%
6%

Keskmine töötajate arv koosseisuvälistega

9 898,7

10 102,5

-203,7

-2%

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud
tuhandetes eurodes
2011
ASUTUS
Siseministeerium

Ametikoht
ministrid 2

Siseministeerium

kantsler ja
asekantslerid

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskus
Politsei-ja Piirivalveamet

Politsei-ja Piirivalveamet
Politsei-ja Piirivalveamet
Päästeamet
Päästeameti haldusala asutused
Sisekaitseakadeemia
Maavalitsused
Maavalitsuste hallatavad asutused
Kõrgema ja tegevjuhtkonnale arvestatud
tasud kokku

peadirektor
peadirektor
peadirektori
asetäitjad,
büroojuhid 9
(2010.a 10)
prefektid 4
peadirektor ja 2
peadirektori
asetäitjat
direktorid (5)
rektor 1
maavanemad 15
ja maasekretärid
15
direktor 10

Töötasu
93

2010

Muud
Muud
tasud Töötasud tasud
0
88
0

169

0

149

0

42
44

0
0

36
42

0
0

303
135

0
0

301
133

0
0

97

0

90

0

136
34

23
7

131
38

0
0

742
125

23
2

735
129

31
6

1 920

55

1 872

37

Muude tasudena on kajastatud hüvitisi ja puhkusekompensatsiooni teenistusest lahkumisel,
motivatsiooni- ja tulemustasu, rotatsiooni- ja puhkusetoetust.
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Lisa 19 Majandamiskulud
tuhandetes eurodes
Hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Administreerimiskulud
Sotsiaalteenused
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Eri- ja vormiriietus
Lähetuskulud
Koolituskulud
Erivarustuse ja materjalide kulud
Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamise
kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiini- ja hügieenikulud
Masinate ja seadmete majandamiskulud
Õppevahendid ja koolituse kulud
Uurimis- ja arendustööd
Transporditeenused
Spordikulud
Rajatiste majandamiskulud
Akrediteerimiskulud
Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Mitmesugused majandamiskulud
Kokku majandamiskulud

2011
-15 082
-11 933
-8 342
-10 386
-9 333
-1 967
-1 739
-2 570
-1 258
-929

2010
-14 888
-10 712
-6 798
-9 047
-7 854
-1 542
-1 455
-2 043
-1 324
-776

-941
-963
-650
-735
-517
-624
-329
-172
-292
-4
-10
-6
-536
-69 318

-873
-954
-565
-897
-471
-528
-290
-156
-154
-1
-12
-9
-517
-61 866

Majandamiskulud on kasvanud võrreldes 2010. aastaga 10,8%. Suurem kulude kasv on
administreerimiskulude, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude, sotsiaalteenuste,
erivarustuse ja materjali kulude ning lähetuskulude osas. Vähenenud on koolituskulud ja
masinate ja seadmete majandamiskulud.

Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt
tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
2.kuni 5.aastal
Peale 5 aasta
Rendikulu kokku

31.12.2011
13 037
39 319
58 360
110 716

31.12.2010
11 288
32 930
48 574
92 792

Põhiosas on hooned renditud AS Riigi Kinnisvaralt.
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Lisa 20 Muud tegevuskulud
tuhandetes eurodes
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud
Riigisaladusega seotud kulud
Kulu ebatõenäoliseks hinnatud trahvinõuetest
Kulu ebatõenäoliseks hinnatud järelmaksunõuetest
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Kahjutasud, viivised
Valuuta kursikahjumid
Muud kulud
Kokku muud tegevuskulud

2011
-13 054
-18 397
-2 779
-746
-85
-359
-1
-20
-35 441

2010
-13 575
-16 736
-1 642
-1 624
-11
-38
-8
-1
-33 636

2011
-24 136
-2 855
-635
0
-27 626

2010
-25 688
-2 283
-467
-1
-28 439

Lisa 21 Põhivara amortisatsioon
tuhandetes eurodes
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10)
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11)
Kinnisvara investeeringute amortisatsioon (vt lisa 9)
Kasum/kahjum bioloogilise vara ümberhindlusest
Põhivara amortisatsioon kokku
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Lisa 22 Tegevuskulud tegevusalade kaupa
tuhandetes eurodes
2011
Tegevusala
Avalik kord ja julgeolek
Sotsiaalne kaitse
Üldised valitsussektori
teenused
Haridus
Vaba aeg, kultuur, religioon
Majandus
Tervishoid
Keskkonnakaitse
Elamu-ja kommunaalmajandus
Tegevusalade lõikes kokku

Tööjõu- Majandamis
kulud
-kulud
-137 287
-51 458
-69 416
-7 291

2010
Muud
kulud
-32 950
-182

Tegevuskulud
Tööjõu- Majandamis
kokku
kulud
-kulud
-221 695
-88 577
-45 021
-76 889
-3 224
-7 171

Muud
kulud
-30 282
-242

Tegevuskulud
kokku
-163 881
-10 638

-9 103
-5 920
-197
-462
-127
-3
-17

-2 598
-2 707
-193
-605
-4 456
-2
-8

-1 256
-518
-19
-104
-411
0
-1

-12 957
-9 145
-409
-1 171
-4 994
-5
-26

-7 929
-5 231
-169
-408
-126
0
-17

-2 305
-2 948
-193
-617
-3 594
-6
-10

-2 066
-573
-18
-118
-335
0
-2

-12 300
-8 752
-380
-1 144
-4 054
-6
-29

-222 532

-69 318

-35 441

-327 291

-105 682

-61 866

-33 636

-201 184
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Lisa 23 Siirded
tuhandetes eurodes
2 011
Rahalised siirded
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks

2 010

283 020

345 247

Riigieelarvesse antud laekumised
Muud rahalised siirded teiste riigiraamatupidamisüksustega
Rahalised siirded kokku
Mitterahalised siirded
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt
Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele
Mitterahalised siirded kokku

-46 494
53 673
290 199

-111 475
44 653
278 425

11 855
-13 806
-1 951

11 997
-11 288
709

Siirded tulemi elimineerimiseks

87 896

-15 365

Siirded kokku

376 144

263 769

Olulisemad siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega:
Saadud siirded
- Kaitseväelt saadud varad 1 410 tuhat eurot,
- Välisministeeriumilt saadud välismissioonideks 403 tuhat eurot,
- Sotsiaalkindlustusametilt saadud 9 481 tuhat eurot (sh pensionieraldiste väljamaksed
o 9 430 ),
- Vabariigi Valimiskomisjonilt Riigikogu valimiste korraldamiseks 1 258 tuhat eurot,
- Kultuuriministeeriumilt harrastus-tervisespordi edendamiseks 729 tuhat eurot,
- Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumilt raudtee-maantee-ja õhutranspordi
toetuseks 24 168 tuhat eurot,
- Sotsiaalministeeriumilt tehniliste abivahendite , laste ja täiskasvanute riikliku
hoolekande vahendid 19 542 tuhat eurot.
Üle antud mitterahalise siirdena:
- Sotsiaalkindlustusametile üle antud politseiametnike pensioniaeraldiste kohustused
8 979 tuhat eurot,
- Kaitseväele üle antud varad 704 tuhat eurot,
- Rahandusministeeriumile üle antud varad 3 043 tuhat eurot,
- Sotsiaalministeeriumile tagastatud siirete jäägid aasta lõpus 194 tuhat eurot.
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Lisa 24 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
tuhandetes eurodes

Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused Vabariigi Valitsuse määruste alusel Euroopa
Liidu struktuurifondide ja kaasfinantseerimise
ümberjaotamisest
Õppelaenu muudatused
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Saadud sildfinantseerimine
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud
Tegelikud muud arvestuslikud kulud
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist
Saadud omandireservfondist
Kokku lõplik eelarve
Siseministeerium jaotamata summad
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarve alusel
Muudatused Vabariigi Valitsuse määruste alusel Euroopa
Liidu struktuurifondide ja kaasfinantseerimise
ümberjaotamisest
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist
Kokku lõplik eelarve
Siseministeerium
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarve alusel
Muudatused Vabariigi Valitsuse määruste alusel Euroopa
Liidu struktuurifondide ja kaasfinantseerimise
ümberjaotamisest
Õppelaenu muudatused
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Saadud sildfinantseerimine

Tulud

Kulud

210 301

-448 569
-17 858

Finantseerimistehingud
-655

63
-183 418
139 812
-3 124
3 829

167 400

183 418
-139 812
-1 692
3 124
-3 829
11 339
-11 561
-1 383
-141
-426 901

29 918

-27 744
-3 351
-150
32

-12 212
62 798
-2 285
2 808

5 743
-16 259
2
-148
-655
-42 530

81 026

-655

-21 785
-3 678
-19

63
1 461
5 161
-7 079
-833
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Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Kokku lõplik eelarve
Politsei-ja Piirivalveamet
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarve alusel
Muudatused Vabariigi Valitsuse määruste alusel Euroopa
Liidu struktuurifondide ja kaasfinantseerimise
ümberjaotamisest
Õppelaenu muudatused
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud
Tegelikud muud arvestuslikud kulud
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist
Kokku lõplik eelarve
Päästeameti haldusala
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarve alusel
Õppelaenu muudatused
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Saadud sildfinantseerimine
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist
Kokku lõplik eelarve
Sisekaitseakadeemia
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Õppelaenu muudatused
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Kokku lõplik eelarve
Siseministeeriumi Infotehnoloogia-ja arenduskeskus
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Õppelaenu muudatused
Tegelikult laekunud toetused

1
-11
-26 718
-132 380
-3 577
355

-32
-1 069
267
-3 467
352
-443
8 759
-8 979
-511
-140 724
-44 191
-660
-186
-276
771
-235
-752
824
-791
-217
-45 713
-8 616
-540
-41
269
-642
1 108
-1 415
-9 877
-13 229
-208
-26
-1 124
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Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist
Kokku lõplik eelarve
Regionaal jaotamata summad
Esialgne eelarve
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Kokku lõplik eelarve
Regionaal (Siseministeerium)
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud
Tegelikud muud arvestuslikud kulud
Kokku lõplik eelarve
Regionaal (Maavalitsused)
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Õppelaenu muudatused
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Saadud sildfinantseerimine
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Tegelikud muud arvestuslikud kulud
Saadud omandireservfondist
Kokku lõplik eelarve

-1
-14 589
180 383
-171 205

-336

77 014
-839
1 021
86 374

-101
7
-14
-444
-147 313
-5 055
128 866
-59 532
2 580
-2 429
-82 883
-52 975
-788
-50
42 339
-51 374
-107
832
-1 007
-153
-141
-63 423

Riigieelarve seaduse muutmine
- Vabariigi Valitsuse korralduse muudatusega vähendati Siseministeeriumi
välisvahendite kaasfinantseerimise seotud eraldiste eelarvet 63 tuhat eurot ja suunati
Rahandusministeeriumi
ettepanekul
Keskkonnaministeeriumi
välisvahendite
kaasfinantseerimiseks.
- 2011.a riigieelarve seaduse muudatusega vähendati maavalitsuste laekumised
riigiasutustelt seotud eraldiste eelarvet 64 tuhat eurot, Sotsiaalministeeriumi toetuste
(laste riiklik hoolekanne, täisealiste isikute hoolekande üldhooldus ning proteeside,
ortopeediliste jm abivahendite soetamine ja korraldamine) arvelt.
Eelmisest aastast ülekantud eelarve
Siseministeeriumi valitsemisala osas jäi 2010.a kasutamata ja kanti 2011.a eelarvesse üle
kokku 17 858 tuh eurot, sh:
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-

-

-

-

riigitulud 5 439 tuh eurot, millest peamise osa moodustasid hanketoimingute
viibimisega tekkinud valitsemisala asutuste majandamiskulude jäägid ja valitsemisala
investeeringute jäägid;
välisabi kaasfinantseerimise vahendid 6 601 tuh eurot, millest enamuse moodustasid
Välispiirifondi kaasfinantseerimise jäägid (piirivalvekopteri lõppmakse), Eesti-LätiVene programmi rakendumise viibimisest tekkinud jääk (seoses Venemaaga peetud
läbirääkimiste venimisea, lükkus projekti rakendamine 2011.aastasse) ja Politsei- ja
Piirivalveametile ERDF välisprojekti raames soetatava multifunktsionaalse laeva
lepingujärgse makse jääk;
välistoetuste arvelt laekunud vahendid 4 344 tuh eurot, millest enamuse moodustasid
Euroopa Territoriaalse koostöö programmide (2007-2013 EL struktuuriabi), Euroopa
Naasmisfondi, Euroopa Pagulasfondi, Välispiirifondi ja Eesti-Läti programmi 20072013 vahendite jäägid;
majandustegevusest laekunud vahendid 781 tuh eurot, millest enamuse moodustasid
maavalitsustele hoonete rendi ning nende hallatavatele asutustele hoolekandeteenuste
eest laekunud vahendite jäägid, Sisekaitseakadeemiale koolitusteenuste pakkumisega
laekunud vahendite jäägid ning Politsei- ja Piirivalveametile lennuvahendite
kasutamisest ja muudest tegevustest laekunud tulude jäägid;
muude toetuste arvelt laekunud vahendid 59 tuh eurot, millest enamuse moodustasid
Sisekaitseakadeemiale laekunud sihtotstarbeliste projektitoetuste jäägid;
Vabariigi Valitsuse (VV) reservist ja omandireformi reservfondist eraldatud vahendid
634 tuh eurot, millest enamuse moodustasid VV omandireformi reservfondist
maareformi läbiviimisega seotud järelmaksu- ja teiste perioodiliste nõuete
haldamiseks vajalike infosüsteemide loomiseks ja uuendamiseks maavalitsustele
eraldatud vahendite jäägid ja VV reservist Politsei- ja Piirvalveametile euro
kasutuselevõtu turvalisuse tagamiseks eraldatu vahendite jäägid ning Päästeametile
ulatuslike metsapõlengutega kaasnenud kulude katteks eraldatud vahendite jäägid.

Vabariigi Valitsuse reservist ja omandireformi reservfondist eraldatud vahendid
Vabariigi Valitsuse reservist ja omandireformi reservfondist eraldati kokku 1 524 tuhat eurot,
sh:
- 541 tuhat eurot eurole ülemineku turvalisuse tagamisega seotud kulude katteks;
- 221 tuhat eurot teenistuskohustuste täitmisel hukkunud politseiametniku
pereliikmetele ühekordse hüvitise maksmiseks;
- 126 tuhat eurot Liibanonis röövitud Eesti kodanike vabastamisega seotud kulude
katteks;
- 141 tuhat eurot ulatuslike metsa-ja maastikupõlengutega kaasnenud kulude katteks.

Tulude laekumine kokku
Kaupade ja teenuste müük
Planeeritust väiksem laekumine on seotud valitsemisala asutuste majandustegevusest
laekuvate tulude vähenemisega.
Muud tulud
Planeeritust suurem laekumine on seotud riigiomandis olevate maade ja kinnistute ning
konfiskeeritud varade müügist ja mitteõigeaegselt tasutud järelemaksu viivistelt
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maavalitsustele laekunud tuludega. Tegemist on raskesti etteprognoositavate tuludega, mis
sõltuvad paljuski üldisest majanduskeskkonnast.

Kulude tasumine kokku
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
Kasutamata jääk on seotud Politsei- ja Piirvalveameti suuremahulise lennuvahendite
remonttööde hanke viibimisega, 2011. aasta riigieelarve seaduse muudatusega
investeeringutesse
kriminalistikavahendite,
mootorpaatide
päramootorite
ja
passikontrolliseadmete soetamiseks suunatud vahenditega (tulenevalt riigieelarve seaduse
menetlemise ajaperioodist, sai hankemenetlust alustada alles detsembris ja vahendeid ei
jõutud ära kasutada) ja Siseministeeriumi (regionaalministri valitsemisala) arenduspartneri
vahetusest tulenenud rahvastikuregistri arendustööde hanke viibimisest.
Eraldised
Kasutamata jääk on seotud Siseministeeriumi eelarvesse planeeritud Välispiirifondi
kaasfinantseerimise vahenditega seoses toetuslepingute sõlmimise viibimisega (kontrollimine
ja
puuduste
parandamine),
Siseministeeriumi
(regionaalministri
valitsemisala)
kodanikualgatuse
edendamise
projektide
koostamise
viibimisega
(kodaniku
kodanikuühiskonna arengukava eesmärkide täitmine osutus kodanikeühendustele planeeritust
ajamahukamaks, mistõttu lükkusid mitmed tegevused 2012. aastasse) ja hasartmängumaksu
laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahendite jäägiga, mille
kasutamine jätkub 2012. aastal.
Tegevuskulud
Kasutamata jääk on seotud Politsei- ja Piirvalveameti reisidokumendi plankide tellimuse tarne
(tarnija Gemalto OY) viibimisega ja väljamakse edasilükkumisega 2012. aastasse,
maavalitsustele Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist maareformi läbiviimisega
seotud järelmaksu- ja teiste perioodiliste nõuete haldamiseks vajalike infosüsteemide
loomiseks ja uuendamiseks eraldatud vahendite jäägiga, mille kasutamine jätkub 2012. aastal
ja valitsemisala asutuste erinevate välisprojektide väljamaksete viibimisest (hangete venimine
seoses vaidlustamistega, rahastamisotsuste venimised) tulenenud vahendite jäägiga.
Muud kulud
Kasutamata jääk on ennekõike seotud Häirekeskuse Eesti Šveitsi koostööprojekti (GIS112 Geographic Information System) kaasfinantseerimise jäägiga. Projekti algus venis tulenevalt
rahastamisotsuste viibimisest ja projekti hanked on veninud tulenevalt vaidlustustest. Projekti
lõpptähtaega on pikendatud ja vahendid kasutatakse ära 2012. aastal.
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Allkirjad majandusaasta aruandele
Siseministeeriumi 31.12.2011 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest ja Riigikontrolli hinnangust ministeeriumi majandusaasta
aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta.
Siseministeeriumi tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise
aastaaruande. Siseminister ja regionaalminister on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja
esitanud Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

Ken-Marti Vaher
siseminister

/allkirjastatud digitaalselt/

____________
kuupäev

Siim Valmar Kiisler
regionaalminister

/allkirjastatud digitaalselt/

_____________
kuupäev

Tarmo Türkson
kantsler

/allkirjastatud digitaalselt/

_____________
kuupäev
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