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SISSEJUHATUS 
 
Vaadates tagasi 2011. aastale võib öelda, et tegu oli ettevalmistava aastaga mitmete oluliste 
otsuste langetamiseks 2012. aastal. Neist osad, nagu Balti õhuturbe missioon, on saanud juba 
praeguseks positiivse lahenduse, teised aga, näiteks uus 10. aastane riigikaitse arengukava, 
valmivad aasta lõpuks. 
 
2011. aasta jooksul tehti ära suur töö selleks, et Balti riikide õhuturbe osas saavutataks NATO-s 
alaline lahendus. 08.02.2012 kogunenud Põhja-Atlandi Nõukogu istungil langetati meie jaoks 
oodatud otsus pikendada Balti riikide õhuturbeoperatsiooni tähtajatult. Oluliseks argumendiks 
selle otsuse tegemisel oli Eesti, Läti ja Leedu eelnev otsus suurendada vastuvõtva riigi toetust, 
mille kohaselt oleme valmis tasuma operatsioonis osalevate lennukite kütusekulud, mis on seotud 
missioonilendude läbiviimisega, ning tagama võimalusi väljaõppe teostamiseks. Nimetatud NATO 
otsus tähendab, et Eesti ja teised Balti riigid ei pea hakkama nullist välja arendama väga kallist ja 
keerukat hävituslennuväevõimet. Selle asemel saame keskenduda Eestile jõukohaste ja samas 
esmaseks kaitsevõimeks hädavajalike võimete arendamisele.  
 
Teine oluline protsess, mis käivitus 2011. aastal, oli uue riigikaitse arengukava koostamine, 
millega määratakse 10-aastases perspektiivis võimearenduse prioriteetsed suunad ka muudes, 
mittesõjalistes valdkondades. Selline lähenemine vastab uuele riigikaitse strateegiale, mille 
kohaselt on riigi kaitsmine kõikide olulisemate Eesti riigiasutuste ülesanne. 2011. aastal koostati 
koostöös teiste asutustega (Siseministeerium, Kaitsepolitseiamet jpt) ohustsenaariumid, mis 
kinnitati 19.12.2011 Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni poolt. Samal päeval kehtestati 
kaitseministri käskkirjaga juhised Kaitseministeeriumi valitsemisalale uue 10. aastase riigikaitse 
arengukava koostamiseks, sh prioriteedid, protseduurid ja tähtajad. Ohustsenaariumite põhjal 
koostatakse operatiivanalüüs, mille käigus täpsustakse, milliseid võimeid on nimetatud ohtude 
tõrjumiseks tarvis. Seeläbi tekib ülevaade võimetest, mis on Eesti kaitseks vajalikud ning mida on 
rahaliselt võimalik ellu viia. Vabariigi Valitsusele esitatakse arengukava kinnitamiseks 2012. aasta 
detsembris.  
 
Olulisel kohal oli 2011. aastal reservkogunemistega seonduv. Kooskõlas Kaitseväe juhataja 2011. 
aasta direktiiviga jätkati Kaitseväe ja Kaitseliidu valmiduse tagamiseks üksustepõhiste 
reservõppekogunemiste korraldamist. Operatiivstruktuuri üksuste ettevalmistamiseks ja 
reservõppekogunemiste korraldamiseks planeeriti 2011. aastal kaitseministri määrusega 
õppekogunemistele kutsuda kuni 5959 (sh 2572 kaitseliitlast-reservväelast) reservväelast. 
Õppekogunemistel osales 01.12.2011 seisuga teenistusse kutsututest kokku 3287 reservväelast 
(s.h. kaitseliitlast), mis on 55% planeeritust. Võrreldes 2010. aastaga on halvenenud kutsete 
kättesaamine. Et olukorda parandada, saadetakse edaspidi tagasisaabunud tähitud kiri lihtpostina 
adressaadile uuesti.  
 
Olulisel kohal oli seadusandluse korrastamine. 2011. aastal esitati kooskõlastusele Kaitseliidu 
seaduse eelnõu. 23.02.2012 otsustas Vabariigi Valitsus eelnõu saata arutamiseks Riigikogule. 
Uus Kaitseliidu seadus paneb selgelt paika Kaitseliidu ülesanded, milleks on riigi sõjaline 
kaitsmine, kaitsetahte kasvatamine, elanike turvalisuse suurendamine, sõjalise väljaõppe 
läbiviimine, riigikaitseliste objektide valvamine ning päästetöödel ja küberkaitses osalemine. 
Samuti kehtestatakse uue seadusega kaitseliitlaste sotsiaalsed tagatised juhtudeks, kui 
kaitseliitlane saab teenistuskohustusi täites vigastada. Tagatised saavad olema samaväärsed 
kaadrikaitseväelaste tagatistega.  
 
Ettevalmistamisel on rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse kokku kirjutamine 
üheks seaduseks. Selleks alustati nn Rohelise raamatu projekti koostamist, milles tuuakse välja 
kehtivate seaduste peamised kitsaskohad, eelnõu koostamisse kaasatavad osapooled ning 
kirjeldatakse uue seadusega kaasnevad mõjud. Esimese sammuna antud küsimuses kiitis 
Riigikogu 15.06.2011 heaks rakendusseaduste paketi, millega viidi 19 seadust kooskõlla 
muudetud riigikaitseliste sätetega põhiseaduses. Kaks kõige olulisemat muudatust on seotud 
kaitseväe juhataja ametisse määramisega.  
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Esiteks, seaduse muudatuse kohaselt nimetab kaitseväe juhataja ja kaitseväe peastaabi ülema 
ametisse (ja vabastab ametist) valitsus kaitseministri ettepanekul. Teiseks, kaitseväe ülemjuhataja 
mõistest loobumine.  
 
Uue sõnastuse kohaselt juhib kaitseväge nii rahu- kui sõjaajal kaitseväe juhataja, kellele 
laienevad kõik rahuaja riigikaitse seaduses ja sõjaaja riigikaitse seaduses pandud ülesanded ning 
pädevused. 
 
Ettevalmistamisel on kaitseväeteenistuse seaduse muutmine, millega korrastatakse 
tegevväelaste, ajateenijate, reservväelaste ja asendusteenistuslaste igapäevast teenistust. Uue 
kaitseväeteenistuse seadusega tekib ka naistel võimalus läbida ajateenistus, kui nad seda 
soovivad.  
 
2011. aastal viidi lõpuni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia konsolideerimise projekti esimene 
faas, mille ühe tulemusena otsustati ministeeriumisse luua infohaldusjuhi ametikoht, kelle 
ülesandeks on valitsemisala üleselt koordineerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
arendamist. Samuti koostati Kaitseministeeriumi valitsemisala ühtse personalipoliitika põhimõtted, 
mis kirjeldavad, mida on vaja teha selleks, et luua eeldused jätkusuutliku arengu jaoks vajaliku 
hulga ja kvaliteediga inimressursi olemasoluks pikas perspektiivis.  
 
Uue algatusena kuulutas Kaitseministeerium välja kaitsealaste magistri- ja doktoritööde konkursi 
auhinnafondiga 11.000 eurot. Samuti otsustati alustada Mereväe ning Politsei- ja Piirivalveamet 
kaldabaaside ühendamise protsessiga, millesse on kaasatud ka Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Eesmärgiks on  tulevikus 
kokku hoida kaldabaasidesse tehtavaid riigi kulutusi. 
 
Seoses 2011. aasta augustis toimunud relvastatud ründega ministeeriumi töötajate ja hoone 
vastu, on eriti aktuaalseks tõusnud Kaitseministeeriumi jätkusuutlikkuse võime esialgse valmiduse 
saavutamine. Seetõttu vajab olulist tähelepanu ja rõhuasetust ministeeriumi valitsemisala 
juhtimise jätkusuutlikkuse arendamine, planeerimine ja tagamine, säilitamaks kriitilised võimed 
mistahes kriisi- või julgeolekuolukorras. 2012. aasta jooksul on kavatsus saavutada esialgne ja 
2013. aastal täielik jätkusuutlikkuse võime tagamine, sh füüsiliseks ümberpaiknemiseks vajalike 
asukohtade kasutuselevõtt. 
 
Olulised valdkonnad on veel ajateenistuse tõhususe ja eesmärgipärasuse ning kestlikkuse 
tagamine, riigi veteranidepoliitika väljatöötamine ning sõjaaja tervishoiukontseptsiooni 
väljatöötamine. Kõigis neis valdkondades oleme 2011. aastal astunud olulisi samme, millele on 
hea tugineda 2012. aastal. 
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TEGEVUSARUANNE 
 

Ülevaade tegevuskavade täitmise aruandest 
 

Sõjaline riigikaitse 
 
Strateegilised eesmärgid:   
 
1) Esmase iseseisva kaitsevõime, kollektiivsesse ju lgeolekusse panustamise 
võime ning tsiviilvõimude abistamise võime väljaare ndamine  
 
Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine: 
Planeerimisperioodil on jätkunud eelhoiatus- ja juhtimisvõime tugevdamine, mis võimaldab 
reageerida ohtudele kiiresti ja paindlikult ning säilitada sealjuures koordineeritud juhtimine.  
 
Läbi on viidud plaanipärased tegevused valmidus- ja mobilisatsioonisüsteemi väljaarendamise 
osas. Kaitseväe reservüksuste ettevalmistamine on toimunud ajateenistuse baasil, vastavalt 
operatiivstruktuuriüksuste ettevalmistamise kavale. Planeerimisperioodi jooksul on loodud 
Kaitseväe ja Kaitseliidu kiirreageerimisüksuste baasil rahuaegne kiirreageerimisvõimekus.  
 
Miinitõrjeoperatsioonide võime raames on merevägi arendanud miinitõrjeoperatsioonide 
planeerimist ja juhtimist Eesti vastutusalas, tagatud on koostöövõimelisus liitlastega.  
 
Õhukomponendi üksused on lõimunud NATO ühise õhukaitsesüsteemiga - NATO Integrated Air 
Defence System (edaspidi NATINADS). Tagatud on NATO tunnustatud õhupildi tootmine ja 
edastamine. NATO õhuturbe operatsioon kolmes Balti riigis toimib jätkusuutlikult.  
 
Eesti on panustanud kollektiivse julgeoleku tagamisse mahus, mis vastas Põhja-Atlandi Lepingu 
Organisatsiooni (North Atlantic Treaty Organization, edaspidi NATO) seatud eesmärkidele.1 
NATO’le deklareeritud üksused ja võimed on olnud koostegutsemisvõimelised ning vastanud 
NATO väevõime-eesmärkidele.  
 
Vastavalt rotatsiooniplaanile on maavägi panustanud kokkulepitud ulatuses NRF’i (NATO 
Response Force), mereväe allüksused on osalenud riigivälistes mereoperatsioonides, regulaarselt 
on panustatud miinijahtijatega NRF’i, NATO alalise miinitõrjeüksuse SNMCMG 1 (Standing NATO 
Mine Countermeasures Group) ja BALTRONi (Baltic Naval Squadron) koosseisu. 
Rahvusvaheliste operatsioonide ja kiirreageerimisüksuste mehitamine on toimunud vastava 
rakenduskava alusel.  
 
Kaitsevägi on osalenud rahvusvahelistel õppustel ning lähtuvalt rotatsiooniplaanist viinud läbi ka 
nende korraldamise (BALTOPS, SABRE STRIKE, BALTIC HOST  jne). 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala on toetanud sisejulgeolekut vastavalt määratud ülesannetele sh 
osalemine riigisiseses kriisireguleerimises.  
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta:  
Täiendatud on Kaitseväe juhtimis- ja sidevõimekust ning läbi on viidud plaanipärased valdkonna 
õppused ja harjutused. Operatiivstruktuuriüksuste ettevalmistamine ajateenistuskohustuse baasil 
toimus ettenähtud mahus ning vastavalt üksuste ettevalmistamise kavale. Väeliikide osas viidi läbi 
planeeritud mahus reservõppekogunemisi. Liitlaskohustuste täitmise ning kollektiivsesse 
julgeolekusse panustamise osas täideti võetud kohustused. 
 

                                                 
1 NATO vägede kasutatavuse kriteeriumid, mille kohaselt on 10% maavägede isikkoosseisust 
operatsioonidel ja 50% on siirmisvõimelised. 
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Õhuoperatsioonide osas on õhuvägi jätkanud rahvusliku õhuruumi jälgimist, õhuruumi ja 
lennueeskirjade rikkumiste registreerimist 24/7 põhimõttel ning vastava info edastamist 
NATINADS-i. 
 
Merevägi hoidis valmidust panustamaks NATO poolt juhitavatesse operatsioonidesse. Selleks 
määrati aastaringselt valmiduslaev. Jätkatakse panustamist laeva ja staabiohvitseridega 
BALTRON’i. 
 
Maaväe osas toimus toetava infrastruktuuri väljaarendamine vastavalt ehitusplaanile - Tapa, 
Jõhvi, Paldiski ja Võru linnakud. Teostati investeeringuid harjutusväljakutesse ja  lasketiirudesse 
ning jätkus mobilisatsioonidepoode ja –ladude rajamine ning korrastamine.  
 
Parandati Kaitseliidu malevate väljaõppe-, varustuse, relvastuse ja tehnika hoiutingimusi 
(vastavalt investeeringute plaanile toimus eelkõige Kaitseliidu staabi- ja tagalakeskuste ning 
lasketiirude arendamine). 
 
Suurima ehitusprojektina jätkus Ämari lennubaasi plaanipärane arendamine (infrastruktuuri ehitus 
ning side- ja navigatsiooniseadmete hange), mis võimaldab saavutada Ämari lennubaasi esmase 
tegutsemisvalmiduse õhuturbeoperatsioonide ja vastuvõtjariigi toetuse funktsioonide toetamiseks 
2012. aasta lõpuks.  
 
Tagamaks ettevalmistatud sõjaaja- ja reservüksuste mobiilsust ning tehnilist võimekus, keskenduti 
hangete osas nii täiendava tehnika kui ka varustuse hankimisele. 
 
Küberjulgeoleku vallas jätkus Kaitseliidu küberkaitseüksuse võimekuse kujundamine.   
 
Tsiviilvõimude abistamise raames jätkub koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga ning 
Päästeametiga. Kaitseliidu eriorganisatsioonide kaudu (Noored Kotkad, Kodutütred ja 
Naiskodukaitse) teostatakse riigikaitselist kasvatustööd ning toimub isamaalisuse ja kaitsetahte 
propageerimine. 
 
 
2) Keskse riigikaitselise toetuse ja juhtimisstrukt uuri väljaarendamine  
 
Indikaatorite (sihttasemete) saavutamine: 
Toimib Eesti kaitsepoliitiliste huvide tõhus esindamine suhetes NATO, Euroopa Liidu ja oluliste 
partnerriikidega. Kehtib kaitseplaneerimismudel, mis tagab paindliku, ressursisäästliku ja 
järjepideva sõjaliste võimete arendamise ning ülalhoidmise vastavalt kehtivale julgeoleku-
keskkonnale. Korrastatud on kaitseplaneerimisprotsess ning sõjalise juhtimise võime ja 
juhtimisstruktuuri koostöövõimelisus NATO ja Euroopa Liiduga. Väeliigid on oma 
vastutusvaldkonna piires võimelised juhtima väevõimete arendamist, rahuaja asutuste väljaõpet ja 
administreerimist ning täitma operatiivülesandeid. Valmidus- ja mobilisatsioonisüsteemi osas 
toimub süsteemi järjepidev täiendamine ning arendamine. 
 
Sõjaliste operatsioonide osana on välja töötatud ja läbi harjutatud vastuvõtva riigi toetussüsteem 
(Host Nation Support, edaspidi HNS). Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse kontseptsiooni alusel 
jätkuvad tegevused HNS koordinatsioonimehhanismide ja  protseduuride täpsustamiseks. 
 
Kaitseressursside Amet (edaspidi KRA) peab kaitseväekohustuslaste arvestust ning tagab 
määratud kvaliteedis ja koguses nende toimetamise ajateenistusse. Korraldab asendusteenistust, 
tagab kaitseväeteenistuskohustuslaste tegevteenistuskõlblikkuse ja kutsealuste kutsesobivuse 
hindamise ning tegeleb personali värbamisega lepingulisse tegevteenistusse. Samuti peab 
riigikaitseks vajalike ressursside üle arvestust ja kavandab nende kasutusele võtmist. 
 
Planeerimisperioodil on eesmärgiks Seli Tervisekeskuse arendamine rahvusvahelistelt 
operatsioonidelt naasvate kaitseväelaste taastusravialaseks teenindamiseks, lähtudes sealjuures 
Kaitseväe spetsiifilistest vajadustest. 
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Eesti Sõjamuuseum- kindral Laidoneri Muuseum (edaspidi Sõjamuuseum) on Eesti juhtiv 
sõjaajaloo uurimis- ja teaduskeskus, mille ümber on koondatud sõjaajalooliste ekspositsioonide 
võrgustik riiklike, munitsipaal- ja erakollektsioonide baasil, mis esitleb tervikpildina sõjaajalugu 
Eesti kontekstis. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta:  
Eesti siseriikliku ja NATO kaitseplaneerimise ühtlustamist tagab Riigikaitse strateegia, mis 
põhineb laiapindse riigikaitse mudelil ning sätestab alused Riigikaitse arengukava koostamiseks. 
Algatatud on Riigikaitse arengukava 2013-2022 koostamine. Tegemist saab olema valitsemisala 
ülese planeerimisdokumendiga, kus on määratletud riigi kaitsevõime tõstmise prioriteetsed 
suunad, võimenõuded, samuti riigikaitse pikaajalised arendusprogrammid ja üldine ressursiraami 
seotud ministeeriumitele ning asutustele. 
 
Kolme Balti riigi  HNS koostöö jätkub iga-aastasel HNS õppusel Baltic Host. Riigisiseste õppuste 
planeerimisel kasutatakse HNS andmebaasi (Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riiklik register). 
Koostöös tsiviilstruktuuridega vaadatakse igal aastal üle riiklike infrastruktuuride ühilduvus 
vastuvõtu ja edasiliikumise teostamiseks sõbralikele vägedele. 
 
Kaitseressursside Amet jätkas Eesti kaitsevõime toetamist inim- ja materiaalse ressursi arvestuse 
valdkonnas. Põhitegevusega seotud kuue strateegilise eesmärgi tegevused täideti 2011. aastal 
püstitatud mahus. Kuus strateegilist eesmärki on järgnevad: (1) tagada kaitseväekohustuslaste 
andmete täpsus ja ajakohasus (kaitseväekohustuslaste  registri pidamine ja haldamine), (2) 
tagada vajaliku arvu ja nõuetele vastavate kutsealuste toimetamine ajateenistusse (plaan kutsuda 
ajateenistusse 3149 kutsealust täideti 105% ulatuses), (3) tagada asendusteenistusse kutsumine 
ja asendusteenistuse korraldamine (asendusteenistusse kutsuti 26 ja selle lõpetas 26 
asendusteenistujat), (4) tagada kaitseväeteenistuskohustuslaste tegevteenistuskõlblikkuse ja 
kutsealuste kutsesobivuse hindamine nõutavas kvaliteedis ja mahus (toimus 341 planeeritud 
arstlikku komisjoni, hinnati ca 11 000 kaitseväekohustuslast, testiti ca 39 000 kutsealust 
ajateenija,  jaoülema ning autojuhi ametikohtadele), (5) tagada mobilisatsiooniressursside ja HNS 
toetuse osutamiseks vajalike ressursside arvestus (andmed on uuendatud, osaleti CMX2 
õppusel), (6) tagada personali värbamine Kaitseväkke (Kaitseväele anti üle 407 kandidaadi 
dokumendid). 
 
Selis tegutsevas ambulatoorses taastusravikeskuses pakuti 2011. aastal taastusraviteenuseid ca 
850’le patsiendile. Taastusraviteenuste kvaliteedi tagamiseks ning teenuste laiendamiseks on 
vajalik olemasoleva inventari osaline uuendamine ning Seli Tervisekeskuse kaitseministri poolt 
2011. aastal kinnitatud arenguperspektiivi rakenduskava koostamine ning elluviimine. 
 
Sõjamuuseum jätkas 2011. aastal Eesti sõjanduse ajalooga seotud esemete ja materjalide 
väljaselgitamist, kogumist ja säilitamist ning sõjaajaloolise teadmuse eksponeerimist ja 
avalikkusele vahendamist. 2011. aastal külastas Sõjamuuseumi ligi 18 230 inimest (võrdluseks 
2010’ndal aastal oli vastav arv 17 850), avaldati kaks mahukat trükist.  
 
 

                                                 
2 NATO kriisiohjeõppusel (Crisis Management Exercise), regulaarselt korraldatav NATO kriisiohjeõppus, 
mille eesmärk on harjutada NATO kriisiohje poliitilist, sõjalist ja tsiviilset korraldust ning NATO 
konsultatsioone ja kollektiivset otsustusprotsessi kriisiolukorras. 
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Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused: 
 

1. Operatiivstruktuuri raames on toimunud ettenähtud üksuste ettevalmistamine (nii 
ajateenistuse baasil kui ka reservõppekogunemiste kaudu) vastavalt prioritiseeringule ja 
üksuste ettevalmistamise kavale. Ca 3000 ajateenijast määrati ajateenistuse läbimise 
järel sõjaajaametikohale 2649 reservväelast. KVÜÕA Sõjakooli 2011. aasta põhikursus 
saavutas planeeritud komplekteerituse taseme.  

 
2. Kasvanud on Kaitseliidu kui koostööorganisatsiooni roll kogukonnas (koostöö-

kokkulepped ning ühised väljaõppeprogrammid Politsei- ja Piirivalveameti ning 
Päästeametiga). Vaadeldaval perioodil toimus organisatsiooni liikmeskonna arvu kasv (ca 
550 tegevliikme võrra). Vabariigi Valitsus kiitis 23. veebruaril heaks ja saatis Riigikogule 
arutamiseks uue Kaitseliidu seaduse eelnõu. Jätkus töö Kaitseliidu kodukorra koostamise 
osas. Lähtuvalt operatiivstruktuuri mehitamise kavast, viidi läbi Kaitseliidu baasil 
moodustavate üksuste kompleksne arendamine. Toimusid planeeritud staabiõppused ja -
harjutused. Samuti viidi läbi planeeritud mahus õppekogunemisi. 

 
3. Mereoperatsioonide osas tagati valmidus osalemaks NATO juhitud operatsioonidel. 2011. 

aasta septembris käivitus KVÜÕA-s esimene mereväe nooremohvitseride (sõjaväelise 
hariduse I aste) põhikursus. Mereväe allohvitseride väljaõpet teostatakse KVÜÕA 
Lahingukoolis ning samuti jätkub erialane laevaklassipõhine väljaõpe Briti Kuningliku 
mereväe väljaõppekeskustes. Koostöös Kaitseliiduga jätkus Merekaitseliidu arendamine.  

 
4. Õhuoperatsioonide osas teostatakse õhuruumi seiret Eesti Vabariigi õhuruumis ja selle 

lähialas 24/7 põhimõttel. Jätkusid tegevused Ämari lennubaasi navigatsioonisüsteemide 
hankimise ja paigaldamise osas. Alustatud on võimete planeerimist ja kujundamist, mis 
võimaldavad saavutada kontrolli õhuruumi üle mahus, et tagada elutähtsa infrastruktuuri 
ja sõbralike vägede kaitse. 

 
5. Loodi Kaitseliidu küberkaitseüksuse tegevuseks vajalikud alused ning viidi läbi 

ühisõppused koostöös CERT Eesti3 ja K5-ga4. Alustati küberkaitse teemaliste seminaride 
ja õppepäevade korraldamist. Tallinnas ja Tartus käivitati küberlaborid pahavara uurimise 
võimekuse tõstmiseks.  

 
6. 2011. aastal osales Eesti riigivälistel operatsioonidel NATO, EL ja ÜRO egiidi all. NATO 

operatsioonidest osalesime 2011. aastal Afganistanis (ISAF- 160 kaitseväelast), Kosovos 
(KFOR – 1 kaitseväelane), Iraagis (NATO väljaõppemissioon NTM-I – 2 kaitseväelast). 
Euroopa Liidu operatsioonidest osalesime Bosnia ja Hertsegoviinas (EUFOR-ALTHEA – 2 
kaitseväelast) ja Euroopa Liidu poolt juhitud mereoperatsioonis ATALANTA 
laevakaitsemeeskonnaga (10 kaitseväelast). Lisaks sellele oli 2011. aasta esimeses 
pooles 50 kaitseväelast Põhjala Lahingugrupis (valmisolekus). Samuti osalesime ÜRO 
vanimal rahutagamisoperatsioonil UNTSO5 (2 kaitseväelast). Kokku oli 2011. aastal 
pidevalt välismissioonidel üle 200 kaitseväelase.  

 
7. HNS osas toimus panustamine õppusesse Baltic Host 2011 ning alustati 

planeerimisettevalmistusi õppuse Baltic Host 2012 korraldamiseks, kus Eesti on õppuse 
juhtriigiks. 

 

                                                 
3 Riigi Infosüsteemide Ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakonnas tegutsev Eestis rahvuslik CERT 
(Computer Emergency Response Team). 
4 Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskus (NATO Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence). 
5 ÜRO sõjaline vaatlusmissioon UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization). Sõjaliste 
vaatlejate ülesandeks on jälgida rahukokkulepete kinnipidamist Lähis-Idas (Iisrael, Egiptus, Liibanon ja 
Süüria) ning hoida ära konfliktide eskaleerumist, samuti aidata teisi piirkonnas paiknevaid ÜRO missioone.  
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8. Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 (edaspidi Arengukava) alusel jätkati prioriteetsete 

väevõimete planeerimist ja kujundamist. Arengukava prioriteetidest lähtuvalt toimus 
valitsemisala nelja-aastast arenguperspektiivi käsitleva dokumendi, Sõjalise kaitse 
tegevuskava, koostamine. Algatati riigikaitse arengukava 2013-2022 koostamise protsess, 
kuhu on kaasatud lisaks Kaitseministeeriumi valitsemisalale ka Sise-, Välis-, Sotsiaal-, 
Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Rahandusministeeriumi valitsemisala ning Riigikantselei 
esindajad.   

 
9. KRA jätkas kaitseväekohustuslaste registri arendamist, sh tagati Kaitseväele ülevaade 

isikutest, kellele on kehtestatud mobilisatsioonipiirang. 100% täideti Kaitseväe tellimus 
ajateenistusse kutsutud kutsealuste näitajate osas (haridus, juhiloa olemasolu jne). 
Mobilisatsiooniressursside ja HNS toetuse osutamiseks teostati vajalike ressursside 
arvestus ning jätkati vastavate registrite arendamist. Koostöös Kaitseväega viidi läbi 
kaitseväeteenistusse võetud ning kaitseväeteenistusest lahkunute rahulolu uuringud. 
Jätkati värbamisportaali täiendava arendamisega. 

 
10. Selis tegutsevas ambulatoorses taastusravikeskuses pakuti 2011. aastal 

taastusraviteenuseid ca 850’le patsiendile, kellest vabadusvõitlejad moodustasid 50%. 
Keskus liitus E-tervise infosüsteemiga. Uuendati füsioteraapia ja taastusravi vahendeid. 
Toimusid ulatuslikud renoveerimistööd peahoones.  

 
11. 2011. aastal koostati Sõjamuuseumi arengukava, mis seab muuseumile kuni 2015. 

aastani reaalsed eesmärgid ning defineerib nende saavutamise vahendid. Teadustöö 
tõhustamise eesmärgil loodi sõjaajalooga tegelevate regionaalsete muuseumite võrgustik. 
Koostöö raames Soome ja Rootsiga andis Soome sõjamuuseum Eesti sõjamuuseumile 
üle haruldase relvakollektsiooni. 

 
 
Planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viima ta: 
 
Majanduslanguse ja sellele järgnenud avaliku sektori tegevuskulude külmutamise tulemusena ei 
ole värbamiseesmärki 125 kaadrikaitseväelast netojuurdekasvuna aastas planeeritud mahus 
täidetud. Uue riigikaitse arengukava koostamise raames vaadatakse muuhulgas üle võimete 
vajadus ja selle saavutamiseks vajalik ressursiraam (nii rahaline kui ka personaliressurss), millele 
tuginedes hinnatakse seni kehtiva eesmärgi saavutatavust, elik milline on ressurssidega 
saavutatav Kaitseväe struktuur ning sellele vastav värbamiskava. Infrastruktuuri arendamise osas 
toimus Ämari lennubaasi III etapi (reisijate terminal, meditsiinikeskus, valvelennukite angaar jne) 
ajatamine seoses hanke vaidlustamisega. Hangete osas ei suudetud erinevatel põhjustel 
realiseerida kõike plaane varustuse osas (eelkõige puudutas see individuaalvarustust ja 
erivarustust). 
 
 
Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni 
arendamisest: 
 
Ümberkorraldused ministeeriumis 
Ümberkorralduste raames viidi läbi ministeeriumi ametikohtade optimeerimine (sh koondamine), 
millega kaotati enamik mehitamata ametikohti ning vähendati dubleerimist Kaitseväega. 
Ministeeriumi tööplaani osas koostati loetelu 2011. aasta olulisematest aastategevustest.  
 
Kaitseväelaste sotsiaalsed tagatised 
2011. aastal hakati välja töötama Eesti veteranipoliitikat (sh veteranide definitsiooni sisustamine). 
Jätkunud on töö vigastatute sotsiaalpoliitika edendamise osas. Teravdatud tähelepanu all on 
laiapõhjalisema psühholoogiliste teenuste tagamine. 
 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2011 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

11 

 
Taastusravi pakkumine – Seli Tervisekeskus 
Keskus liitus E-tervise infosüsteemiga. Uuendati füsioteraapia ja taastusravi vahendeid. Jätkub 
koostöö AS Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe taastusravi plaanide järgi 
viiakse Seli Tervisekeskuses läbi taastusravi nendele patsientidele, kes on varem saanud 
adekvaatset/aktiivset meditsiiniabi kas partnerriigis või Eesti aktiivravihaiglates. 
 
Värbamine ja ajateenistuse korraldamine - KRA 
Teostati kõigi ajateenistusse suunatud kutsealuste tervisekaartide ja tervisekaartidesse lisatud 
dokumentide olemikontroll. Jätkus tervisekaartide andmete sisestamine ameti arhiivihalduri 
programmi. Juurutati kutsealustele arstlikku komisjoni, ajateenistusse või asendusteenistusse 
kutsumise aja meeldetuletusteenus sms ning e-meili teel. Kaitseväekohustuslastele tagati 
infopäringud X-tee kaudu ning ebaõigete andmete parandamine kaitseväekohustuslaste registris. 
Kodanikele kaitseväeteenistuskohustuse täitmisega seoses vajalikud dokumentide vormid on 
kättesaadavad nii veebilehel www.kra.ee kui riigiportaalis www.eesti. Kui ametil oli 2006. aastal 
eeltäidetud taotluste vorme riigiportaalis 7 tükki, siis 2011. aastal oli neid juba 20. Riigiportaali 
kaudu esitatud taotluste osakaal ületab 30% ametisse saabunud taotlustest. 2011. aastal vaatasid 
kaitseväekohustuslased oma andmeid kaitseväekohustuslaste registris 40 554 korral. 
Ametisiseselt on täisdigitaalsed 89% dokumentidest. Digitaalselt allkirjastatuna saadeti ametist 
2011. aastal välja 5732 dokumenti.   
 
KRA Värbamiskeskus käis jätkuvalt ajateenistust ja Kaitseväge tutvustamas erinevatele 
sihtrühmadele – gümnaasiumide/keskkoolide ja kutsekoolide õpilastele ning ajateenijatele. 
Laiemale üldsusele on ajateenistuse ja Kaitseväe kohta infot jagatud messidel ja avalikel üritustel. 
Jätkati infoedastust (Kaitseväe ja Kaitseliidu vabad teenistuskohad ja ametnike positsioonid) 
värbamiskeskuse portaali (http://vk.kra.ee) kaudu. 
 
Riigikaitseõpetus 
Kaitseministeerium panustas riigikaitseõpetust õpetavate koolide toetamisse. Koolidele eraldati 
riigieelarvelistest vahenditest riigikaitseliste ekskursioonide korraldamiseks, praktilise välilaagri 
läbiviimiseks ning õppevahendite soetamiseks rahalisi vahendeid. Valikainena kogus 
riigikaitseõpetus populaarsust, mida näitas asjaolu, et kui  2010/2011 õppeaastal pakkus 
valikainet riigkaitseõpetus 126 kooli, siis 2011. aasta sügisel lisandus riigikaitseõpetust õpetavate 
koolide hulka 11 kooli, sh 1 kutsekool. Seega 2011. aastal õpetati ainet kokku 137 Eesti koolis. 
2011. aastal valmis ka riigikaitseõpetuse aineraamat, mis aitab õpetajatel teatud teemasid 
õpilastele paremini avada. Lisaks valmis juhis riigikaitseõpetuse õppelaagrite läbiviimiseks ning 
nende efektiivsemaks korraldamiseks. 
 
 
Hinnang tegevuskava elluviimisele: 
 
2011. aastaks püstitatud valitsemisala eesmärgid said valdavalt täidetud – siinkohal tuleb 
rõhutada eriti infrastruktuuri arendamist, kus sisuliselt kõik suuremad plaanid täideti (va Ämari III 
etapi ajatamine seoses hanke vaidlustamisega). Kõik rahvusvahelised kohustused täideti täies 
mahus sh osalemine ettenähtud üksustega riigivälistel operatsioonidel. Operatiivstruktuuriüksuste 
ettevalmistamine ajateenijate baasil täideti ettenähtud mahus. Tagati juba välja arendatud võimete 
jätkusuutlik ülalhoidmine. Arengukavas planeeritud võimearenduskontseptsioonide välja 
töötamine jätkus planeeritud tempos. Probleeme on püstitatud värbamiseesmärkide 
saavutamisega, millele püütakse leida lahendus Riigikaitse Arengukava 2013-2022 koostamise 
käigus. 
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Projektid teadus-arendustegevuse suunal 
 
2011. aastal keskenduti kaitsealase teadus- ja arendustegevuse strateegia eesmärkide 
saavutamiseks vajalike meetmete elluviimisele, mille peamised tulemused ja saavutused, aga ka 
neist lähtuvad 2012. aasta tegevused on loetletud alljärgnevalt: 
 

• Riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnale olulised teaduskompetentsid on ära kaardistatud ja 
fikseeritud koondnimekirjas, mille koostamisel lähtus KM Teadusnõukogu eelkõige NATO 
Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) paneelides ja NATO allveeuuringute 
teaduskeskuse (NURC) esindatud teadus- ja arenduskompetentsidest ning Kaitseväe 
võimevajadustest, pidades silmas „Sõjalise kaitse arengukavas 2009-2018“ nimetatud 
võimearendusi ja riigijulgeoleku vajadusi. Teaduskompetentside koondnimekiri on 
põhialuseks kaitsealase teadus- ja arendusstrateegia meetmete ja nende alategevuste 
ellurakendamisel (teadustööde avalikud konkursid, stipendiumid, pikaajalised 
koostöölepingud ülikoolidega, kaitseväesisese teaduspotentsiaali arendamine jms). 

 
• 2011. aastal on lõppenud kolm suurt grandiprojekti, mille tulemid on ära hinnatud ja 

võetud kasutusse Kaitseväes või suunatud edasiarendamisse: raadiojuhtimisega 
süsteemide talituse monitooring, häirimine ja neutraliseerimine (IRIS) (2007-2011, täitja 
Tallinna Tehnikaülikool, kogumaksumus 674.169,79€), kehalise ja vaimse töövõime 
optimeerimine kuumastressi tingimustes (täitja Tartu Ülikool, 2007-201, kogumaksumus 
362.562,73€), elektrit juhtivatest tekstiilmaterjalidest prototüüpseadmete valmistamine, II 
etapp (2006-2011, täitja Tallinna Tehnikaülikool, kogumaksumus 245.169,69€). 

 
• Koostöös Kaitseväe ja teadlaskonna esindajatega on välja töötatud kaitsealaste uuringu-, 

teadus- või tehnoloogiaprojektide algatamise põhimõtted, tingimused ja kord, mille 
eesmärgiks on projektide ratsionaalne planeerimine, läbipaistev käivitamine ja tõhus 
menetlemine Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Mainitud dokumendist lähtuvalt on läbi 
viidud ka esimene teadushange „Eesti Kaitseväe vajadustele vastava psühhomeetrilise 
instrumendi valik ja integreerimine personalihindamise süsteemi“, mille põhitäitjaks on 
Tartu Ülikool (2011-2015, kogumaksumus 114.912€).  

 
• Esmakordselt on toimunud kaitsealaste magistri- ja doktoritööde avalik konkurss, mille 

eesmärgiks on edendada kaitsealast teadus- ja arendustegevust, tunnustada parimate 
kaitsealaste teadustööde autoreid ning motiveerida noorteadlasi teostama 
teadusuuringuid kaitse- ja julgeolekuvaldkonnale olulistes suundades. Konkursi 
auhinnafondiks oli 11.000€. 2011. aastal läbiviidud konkursile laekus 6 doktoritööd ja 14 
magistritööd.  

 
• Uue algatusena on välja töötatud ja kinnitatud kaitsealaste teadusuuringute läbiviimise 

toetamiseks suunatud stipendium, mille asutamise eesmärk on toetada perspektiivikaid 
noorteadlasi kaitsealaste teadusuuringute läbiviimisel, tekitamaks jätkusuutlikku 
teaduspädevat järelkasvu Eesti riigikaitsele olulistes uurimisvaldkondades. Stipendiume 
antakse välja üle aasta ja stipendiumi suuruseks ühele doktorandile õpingute perioodiks 
kokku on 48.000€. Ühel aastal võidakse välja anda kuni kolm stipendiumi, arvestusega, et 
vähemalt üks stipendium peab olema määratud loodus-, täppis- ja / või tehnikateaduste 
valdkonnas õppivale doktorandile. Stipendiumikonkurssi toimub esmakordselt 2012. 
aastal.  

 
• 2011. aastal on alustatud riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnale oluliste teadus-

kompetentside arendamiseks vajalike koostöölepingute sõlmimise tingimuste ja korra 
väljatöötamisega. Antud tegevuse eesmärgiks on arendada pikaajalist koostööd Eesti 
ülikoolide ning teadus- ja arendusasutusega, loomaks ja säilitamaks kriitiliselt vajalikku 
pädevust kaitse- ja julgeolekuvaldkonnale olulistes uurimissuundades.  
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• 2011. aastal on välja töötatud Kaitseväe-sisese teaduspotentsiaali arendamise 

põhimõtted. Kaitseväelaste doktoriõpingute (kõrghariduse III astme) toetamise 
eesmärgiks on inimressursi arendamine ja kaitseväe-sisese (eelkõige Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutuste baasil) teaduspotentsiaali väljaarendamise toetamine.  

 
• Kaitsealase teadus- ja arendusteemalised avatud infopäevad toimusid 22. veebruaril 

2011. aastal Technopolis’es, 12. oktoobril 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis ja 22. 
novembril 2011. aastal KVÜÕA-s. Infopäevade raames anti ülevaade NATO STO 
paneelide ja EDA töörühmade tegevusest, kaitseväe teadus- ja arendustegevuse 
prioriteetidest ning tutvustati teadusprojektide algatamist ja rahastamist. 

 
• 2011. aastal on välja töötatud NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (STO) 

tegevuste tulemuste rakendamise süsteem ning jätkus Eesti ekspertide aktiivne 
osalemise NATO STO töögruppides. 

 
• 2011. aastal on alustatud Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) teadus- ja 

tehnoloogiavaldkonna tegevustes pädevaks osalemiseks vajaliku raamistiku loomisega. 
Prioriteetsete valdkondade kaardistamisele ja vastavate ekspertide määramisele järgneb 
2011-2012 vältel kogutud info analüüs ja järelduste tegemine, millest lähtuvalt 
kinnitatakse põhimõtted ja koostatakse vajalikud raamdokumendid. 

 
• Balti riikide kaitsealase teadus- ja arendustegevuse osas huvipakkuvate 

koostöövaldkondade väljaselgitamiseks telliti analüüs Rahvusvaheliselt Kaitseuuringute 
Keskuselt. 

 
2011.  aastal rahastati teadus- ja arendustegevust mahus 55,2 tuh eurot ning 2012. aastal on 
eelarves ette nähtud eelarvevahendeid teadus- ja arendustegevuse projektideks 528,1 tuh eurot. 
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Projektid keskkonnahoiu suunal 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonnamõju on peamiselt seotud taastumatute ressursside 
kasutamise, jäätmete tekke, õhusaaste (sh müra) emissiooni ning looduskeskkonna häirimisega. 
Valitsemisala keskkonnamõju avaldub igapäevases majandustegevusel (transport, majutus, 
toitlustus), aga ka väljaõppel harjutusväljadel ja metsades.  
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala keskkonnaalast tegevust juhitakse keskkonnapoliitika ja 
keskkonnategevuskava (2011-2014) abil. Nende alusel kavandatakse keskkonnaalaseid tegevusi, 
sh valitsemisala keskkonnamõjude leevendamist. 
 
2011. aastal keskenduti järgmistele tegevustele: 
 
1. Kaitseväe keskkonnajuhtimissüsteemi väljatöötamine. Alustati koostöös Keskkonnaministee-

riumiga keskkonnajuhtimissüsteemi väljatöötamisega Õhuväes ja Mereväes, eesmärgiga 
käivitada juhtimissüsteem 2012. aastal. 

2. Harjutusväljade ja lasketiirude keskkonnauuringud: 
a. Teostati Kikepera harjutusvälja keskkonnamõju strateegiline hindamine, kus 

määrati kindlaks harjutusvälja arendamise ja kasutamisega seotud keskkonna-
mõjude leevendavad meetmed. 

b. Teostati harjutusväljade, lasketiirude ja laskepaikade müra-uuringud – Nursipalu 
harjutusväli, Keibu ja Rutja maalt-merele suunatud laskepaigad. Tulemusi 
kasutatakse alade planeerimisel ja kasutustingimuste reguleerimisel selleks, et 
vähendada müra negatiivset mõju ümbritsevatele aladele. 

c.  Viidi läbi keskkonna-uuringuid Nursipalu (loodusväärtused, maaparanduse mõju) 
ja Männiku harjutusväljadel (pinnasereostus), mille eesmärk on tuvastada 
Kaitseväe tegevuse keskkonnamõjud ning kavandada mõjude vähendamist. 

d.  Veeseireprogrammi laiendati lisaks Sirgala ja Nursipalu harjutusväljale ka 
Kaitseväe Keskpolügoonile. 

3. Korrastati keskkonda teostades ulatuslikke lammutustöid Tapal ja  Raadil. 
 
2012. aastal jätkuvad keskkonnaseired ja keskkonnauuringud. Enam tähelepanu pööratakse 
keskkonnajuhtimise ja reguleerimise korrastamisele valitsemisalas– jätkub keskkonna-
juhtimissüsteemi juurutamine, uuendatakse keskkonnategevuskava, töötatakse välja militaarmüra 
regulatsioonid, kaitseväe jäätmekava ning harjutusväljade seirekava. 
 
 

Sotsiaalsed mõjud ja avalikkuse hoiakute muutused  

 
2011. aastal hukkus rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 1 kaitseväelane, raskelt sai vigastada 
6 kaitseväelast ning kergelt vigasaanuid oli kokku 10 kaitseväelast. 
 
2011. aastal on kokku makstud hüvitis kaitseväelase hukkumise ja töövõimetuse korral 
teenistusülesannete täitmise tõttu 359.580 eurot 23-le kaitseväelasele. Neist 19 olid 
kaadrikaitseväelased, kellest omakorda rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenuid 13 ja 
ajateenijaid 4. 
 
2011. aasta oktoobris viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ Kaitseministeeriumi 
tellimusel läbi riigikaitseteemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1.206 Eesti 
elanikku vanuses 15-74 aastat. Varasemad küsitlused on toimunud kümne aasta jooksul kaks 
korda aastas.  
 
2011. aasta uuringu üheks uuenduseks oli elanike üldiste Eesti riigiga seotud hoiakute 
kaardistamine. Elanikest on olnud kunagi Eesti riigi üle uhked 86% ja riigis pettunud 89%. Uhkuse 
tundmist ilmneb mõnevõrra harvemini kui pettumist: pidevalt või küllalt  sageli on uhke olnud 23% 
ja pettumust tundnud 40% eestimaalastest. Euroopa Liitu kuulumise üle on uhkust tundnud 63% 
ja NATO liikmelisuse üle 57% elanikest. Pidevalt või sageli tunneb sel viisil EL-iga seoses 19% ja  
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NATO-ga seoses 23%. Eestikeelsed vastajad on mitte-eestlastest tunduvalt positiivsemalt 
meelestatud nii Eesti riigi kui NATO-sse kuulumise suhtes. 
 
Eesti elanikud on ajateenistuse suhtes jätkuvalt väga soosivalt meelestatud. Suisa 92% 
elanikkonnast peab ajateenistuse läbimist noormeeste jaoks vajalikuks, sh 58% kindlasti 
vajalikuks (antud näitaja on eestlaste seas 66% ja mitte-eestlaste seas 39%). Vanuse lõikes on 
selles küsimuses kõige vähem soosivad noored (15-29-aastased), kellest peab ajateenistuse 
läbimist noormeeste jaoks vajalikuks 85%. Ise Kaitseväega kokku puutunud noored näevad 
ajateenistuse läbimiseks suuremat vajadust kui nende ülejäänud eakaaslased. 
 
Elanike  valmisolek  isiklikult  kaitsetegevuses  osaleda  on  endiselt  madalam  kui  riigi  tasandil 
relvastatud  kaitsetegevuse  pooldamine.  Võõrriigi  rünnaku  korral  peab  relvastatud  vastupanu 
osutamist kindlasti või tõenäoliselt vajalikuks 73%, ise oleks aga valmis oma võimete ja oskuste 
kohaselt kaitsetegevuses osalema 54% elanikest. Muukeelsete elanike valmisolek 
kaitsetegevuses osaleda on jätkuvalt märksa madalam kui eestlastel. 
 
Praeguse ajateenistusel põhineva üldise kaitseväekohustuse ja palgaarmee vahel valides eelistab 
ligikaudu  2/3  elanikest  (63%)  praeguse  korralduse  juurde  jäämist.  Üleminekut  palgaarmeele 
pooldab iga neljas eestimaalane (25%). Eestikeelsed  elanikud  soosivad  valdavalt  ajateenistusel 
põhinevat üldist kaitseväekohustust (73%), mitte-eestlastest elanikkonna arvamused aga 
jagunevad siinkohal ligikaudu pooleks. 
 
Iga  teine  eestimaalane  (52%)  leiab,  et  Eesti  kaitsejõudude  üksused  peaksid  vastavalt  oma 
võimalustele osalema rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides. Kui eestlaste seas on 
ülekaalus välismissioonidel osalemist  pooldav  suhtumine,  siis  enamik mitte-eestlastest selleks 
vajadust ei näe (60% vs 35%). Sarnaselt  varasemale  peetakse  rahvusvahelistel  operatsioonidel 
osalemist vajalikuks  ennekõike   kahel   põhjusel:   osalemine   annab   meie   sõduritele   vajaliku   
reaalse lahingukogemuse ja tagab võimalike ohtude puhul Eestile NATO abi. 
 
Afganistani  missiooni  kuvand  on  elanike  silmis  küllaltki  mitmetahuline  ja  kohati  vastuoluline. 
Inimestel on selgelt positiivne hoiak Eesti kaitseväelaste professionaalsuse suhtes, aga samas 
tuntakse muret meie kaitseväelaste ohutuse pärast ning ei olda eriti kindlad Afganistani missiooni  
vajalikkuses ja tulemuslikkuses. Eestikeelse elanikkonna suhtumine Afganistani missioonil 
osalemisse ja operatsiooni tervikuna on märksa pooldavam kui mitte-eestlastel. 
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Ülevaade organisatsioonist ja  tähtsamatest 
majandusnäitajatest 
 

Kaitseministeeriumi valitsemisala struktuur   
 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisu kuuluvad ministeerium koos ministeeriumile 
otsealluvusega asutustega ning Kaitsejõud (Kaitsevägi koos Kaitseliiduga), samuti riigi asutatud 
sihtasutused ja ettevõtted. Kaitsevägi on alates 01.01.2009 üks sõjaväeliselt korraldatud 
valitsusasutus. Kaitseministeerium, Teabeamet ja Kaitseressursside Amet on valitsusasutused. 
Eesti Sõjamuuseum- kindral Laidoneri Muuseum ja Seli Tervisekeskus on valitsusasutuse 
hallatavad riigiasutused. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA 

KAITSEMINISTEERIUM 

SA 
Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 

Keskus 

Riigikaitse 
Edendamise SA 

KAITSEVÄGI 

OÜ E-Arsenal  

KAITSELIIT 
 

Eesti 
Sõjamuuseum- 

kindral Laidoneri 
Muuseum 

Seli 
Tervisekeskus 

Kaitseressursside 
Amet 

Teabeamet 
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Personal 
 
2011. aastal oli Kaitseministeeriumi valitsemisala koosseisuliste töötajate6 arv kokku 4.206. 
Võrreldes 2010. aastaga kasvas valitsemisalas keskmine töötajate arv 81 töötaja võrra. Töötajate 
keskmine arv aasta lõikes vähenes ainukesena Kaitseministeeriumis, kus seisuga 1.august 2011 
viidi läbi koondamised, eesmärgiga külmutatud tegevuskulude tingimustes leida sisemisi 
ressursse spetsialistide hoidmiseks ja motiveerimiseks. Kaitseväe osas oli 2011. aastal 
eesmärgiks saavutada töötajate arvu juurdekasv 125 kaadrikaitseväelase võrra. Eesmärk jäi 
saavutamata peamiselt avaliku sektori tegevuskulude külmutamise tulemusena, mistõttu ei olnud 
Kaitseväel võimalik tagada konkurentsivõimelist palgataset kaadrikaitseväelaste osas. Töötajate 
arvust Kaitseministeeriumi valitsemisalas asutuste lõikes aastatel 2010 ja 2011 annab ülevaate 
alljärgnev tabel. 
 

  Kaitseministeerium  Kaitsevägi 
Kaitseressursside 

Amet 
Seli Tervise-

keskus 
Eesti 

Sõjamuuseum 
  2011 2010 (+/-) 2011 2010 (+/-) 2011 2010 (+/-) 2011 2010 (+/-) 2011 2010 (+/-) 

Avaliku 
teenistuse 
ametnikud 193 198 -5 731 697 34 83 78 5 0 0 0 0 0 0 

Töötajad 8 8 0 348 352 -4 6 6 0 22 22 0 12 11 1 

Kaitse- 
väelased 0 0 0 2 800 2 750 50 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

                                

Kokku  201 206 -5 3 879 3 799 80 92 87 5 22 22 0 12 11 1 
 
Keskmine brutopalk oli Kaitseministeeriumi valitsemisalas 2011. aastal 975 eurot kuus. Kui 
keskmine brutopalk kuus valitsemisala üleselt kahel eelneval aruandeaastal vähenes (2009. 
aastal -15% ja 2010. aastal -5% võrrelduna eelmiste aastatega), siis 2011. aastal toimus 
sissetulekute mõningane taastumine, keskmine brutopalk kasvas 5,2%.  Käesoleva aruande 
koostamise hetkeks ei ole Statistikaamet avalikustanud 2011. aasta Eesti keskmise brutopalga 
andmeid, kuid võrreldes IV kvartali kohta avaldatud keskmisi brutopalku, siis 2011. aasta IV 
kvartal võrreldes 2010. aasta IV kvartaliga kasvas Eesti keskmine brutopalk kuus 6,3% (814 eurolt 
865 eurole).  
 

 
 
 

                                                 
6 Keskmine töötajate arv aastas taandatuna täistööajale; ei sisalda koosseisuväliseid töötajaid (ajutiste 
käsunduslepingute alusel füüsilistest isikutest teenuse osutajaid, reservõppekogunemistele kutsutuid ega 
välisteenistujate abikaasasid) ja Teabeameti isikkoosseisu. 
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Võib eeldada, et 2011. aasta Eesti keskmine brutopalk tuleb mõnevõrra madalam 2011. aasta IV 
kvartali näitajast (2011. aasta lõpus on keskmise palga kasvutempo tõusnud), jäädes aasta lõikes  
ca 830 euro tasemele ja aasta keskmine kasvuks võib oodata +5%.  
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala keskmine brutopalk oli 2011. aastal Eesti keskmisest 
brutopalgast  ca 17% võrra kõrgem. Samas 2008. aasta palga kõrgtasemest moodustab 2011. 
aasta valitsemisala keskmine sissetulek endiselt vaid 85% (975 eurot 1.148 eurost). 
 
Vabariigi Valitsuse määrustega kehtestatud kaadrikaitseväelaste palgatasemed ja auastmetasud 
ning ajateenijatele igakuuliselt makstavate toetuste suurused on jäänud 2010. aasta tasemele. 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala töötajate koguarvust 2011. aastal moodustasid 67% 
kaadrikaitseväelased, 24% avalikud teenistujad ning 9% töötajad. Struktuur on samaks jäänud 
2010. aastaga, mil osakaalud olid 66%, 24% ja 10%. 
 
Töötajate töötasude üldsummad on 2011. aasta kohta esitatud raamatupidamisaruande lisas nr  
18, samas lisas on esitatud ka valitsemisala asutuste kõrgemale- ja tegevjuhtkonnale arvestatud 
tasud. 
 
2011. aastal koostati Kaitseministeeriumi valitsemisala personalipoliitika põhimõtete dokument. 
Personalipoliitika põhimõtete dokumendi alusel luuakse 2012. aasta I poolaastal personalipoliitika 
põhimõtete rakenduskava, mis kirjeldab ära iga põhimõtte elluviimiseks vajalike tegevuste kogumi 
koos vastutajate ja täitmise tähtaegadega. 
 
Personalipoliitika põhimõtete dokument kirjeldab, mida ja kuidas on valitsemisalas kõige üldisemal 
tasandil vaja teha selleks, et luua eeldused valitsemisala kui terviku jätkusuutliku arengu jaoks 
vajaliku hulga ja kvaliteediga inimressursi olemasoluks pikas perspektiivis, sh sätestab dokument 
järgnevad aluspõhimõtted: 
 

1. Inimressursi juhtimine tuleb muuta strateegilise planeerimise lahutamatuks osaks ning 
tagada vastavate põhimõtete või seonduvate ülesannete kajastumine kõigis valitsemisala 
ülestes ning allasutuste sisestes erineva ajalise perspektiiviga planeerimisdokumentides. 
Likvideerida tuleb personalialaste põhimõtete, lubaduste ja võimaluste vastuolud. 

 
2. Kõigi allasutuste juhtkondadel on kohustus arendada inimesekeskset organisatsiooni-

kultuuri isikliku eeskuju kaudu ja võtta personalijuhtimise kvaliteedi parandamiseks 
kasutusele arendusjuhtimise meetodid. Personalipoliitikat väljendavad dokumendid 
peavad olema omavahel integreeritud ja tegeliku juhtimise aluseks.  

 
3. Valitsemisala allasutuste töötajad peavad olema lõimitud ühtsesse sisekommunikatsiooni 

võrku läbi koostöövõrgustike ja õpikogukondade. 
 
4. Kõigis allasutustes tuleb erilist tähelepanu pöörata töötingimuste arendamisele ja tervise-

edendamisele.  
 
5. Kõik allasutused peavad töötasustamise osas tagama õiglase kohtlemise, läbipaistvuse ja 

võrreldavuse nii asutusesiseselt, valitsemisalaüleselt kui ka tööjõuturul. Valitsemisala 
põhifunktsiooni teenistujate, st kaadrikaitseväelaste, palgamäärad peavad olema seotud 
erialavaldkondade palgamääradega.   

 
6. Personalieelarve koostamisel ja täitmisel ning palkade korrigeerimisel lähtutakse 

vajadusest olla tööjõuturul konkurentsivõimeline, tõhustada tegevust ning tagada 
eesmärgi täitmiseks vajalik optimaalne struktuur. 

 
7. Sotsiaalsed tagatised peavad olema proportsionaalsed kehtestatud kohustuste ja 

piirangutega ning looma ühelt poolt turvatunnet peredele ja teisalt võimaldama täita 
organisatsiooni eesmärke. Kaitseväe eluasemepoliitika peab toetama rotatsiooni, tagama 
võrdse kohtlemise, olema kergesti administreeritav.  
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8. Sõjaväelise hariduse ja täiendõppe süsteem peab toetama kaadrikaitseväelaste 

vertikaalset ja horisontaalset karjääri ning võimaldama arendada ametnike sõjaväelist 
kompetentsust. Inimressursi juhtimise-alane õpe tuleb muuta sõjaväelise hariduse ja 
täiendkoolituse süsteemi osaks. 

 
9. Kaadrikaitseväelaste osas tuleb saavutada olukord, mis võimaldaks senisest paindlikumat 

teenistusse sisenemist ja rotatsiooni ning muudaks märkimisväärselt sisulisemaks 
hindamise ja edutamise süsteemi. 

 
Personalipoliitika põhimõtete dokumendil ja selle rakendamisel on kaks suunda. Üks neist 
keskendub kaadrikaitseväelaste kogukonna jätkusuutliku arengu küsimustele ning teine  
personalijuhtimise ja personalitöö küsimustele valitsemisala kõigis asutustes ja 
organisatsioonides. 
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Olulisemad finantsnäitajad  
 

  2011 2010 2009 2008 2007 

            

BILANSINÄITAJAD (tuh €)           

Bilansimaht 410 723 404 689 423 458 383 537 366 389 

Bilansimahu kasv 1,5% -4,4% 10,4% 4,6% 10,6% 

    s.h. käibevarad aasta lõpus 22 974 17 488 25 483 27 730 70 588 

    põhivarad aasta lõpus 387 749 387 201 397 975 355 807 295 801 

Kohustused aasta lõpus 243 031 212 801 199 579 143 603 14 716 

Riigieelarvesse kuuluv netovara aasta lõpus 167 692 191 888 223 879 239 934 351 673 

            

TULEMIARUANDE  NÄITAJAD (tuh €)           

Tegevustulud 8 446 8 252 25 775 8 272 5 424 

Tegevuskulud -295 645 -278 343 -301 543 -246 533 -195 053 

    s.h  tööjõukulud -97 726 -88 089 -99 135 -73 568 -60 320 

    majandamiskulud -159 351 -156 542 -167 609 -140 596 -107 711 

    antud  toetused -38 568 -33 712 -34 799 -32 369 -27 022 

Tegevustulem -287 199 -270 091 -275 768 -238 262 -189 629 

Finantstulud ja -kulud -11 392 -9 796 -7 599 107 -108 

            

MUUD NÄITAJAD           

Töötajate keskmine arv 1 4 296 4 197 4 110 3 900 3 684 

Asutuste arv  6 6 6 18 22 

Põhivarainvesteeringud ( tuh €) -51 995 -46 392 -83 724 -92 328 -68 754 

            

EELARVE JA SELLE TÄITMISE NÄITAJAD (tuh 
€) 2          

Tulude eelarve maht 6 358 6 377 20 837 20 713 - 

Tulude eelarve täitmine 7 440 7 673 21 367 7 510 - 

Kulude eelarve maht -295 303 -261 124 -296 352 -358 754 - 

Kulude eelarve täitmine -279 818 -251 630 -289 348 -331 075 - 

Finantseerimistehingute eelarve maht -204 -535 -434 -411 - 

Finantseerimistehingute eelarve täitmine3 -206 -1 767 -449 -398 - 

            

SUHTARVUD (tuh €)           

SKP (jooksevhindades, Statistikaamet) 15 973 000 14 305 260 13 839 560 16 304 210 16 069 400 

Kaitsekuludeks eraldatud riigieelervest4 279 946 248 864 256 022 293 651 271 346 

Kaitsekulude muutus (tuh €) 31 082 -7 158 -37 628 22 305 82 658 

Kaitsekulude muutus (%) 12,50% -2,8% -12,8% 8,2% 43,8% 
Jooksva aasta riigieelarvest kaitseotstarbelisteks 
kuludeks ja finantseerimistehinguteks eraldatud 
vahendite maht SKP-st 1,75% 1,74% 1,85% 1,80% 1,69% 

 

1 Töötajate keskmine arv ei sisalda andmeid Teabeameti kohta; sisaldab koosseisuväliste töötajate arvu.  
2 Eelarve ja selle täitmise näitajaid ei ole esitatud 2007 aasta kohta, kuna võrreldavad andmed puuduvad. Ühtse 
metoodika alusel koostasid riigiraamatupidamiskohustuslased riigieelarve täitmise aruanne raamatupidamise aruande 
lisana aastast 2008.      
3 Aastatel 2008- 2011 kajastab finantseerimistehingute eelarve täitmine ka riigihangete tagatisrahade liikumisi (kohustuste 
suurenemised ja vähenemised), finantseerimistehingute eelarvesse tagatisrahasid ei planeerita.   
4 "Kaitsekuludeks eraldatud riigieelarvest" summa kajastab jooksva aasta riigieelarve seadusega Kaitseministeeriumile 
eraldatud kulude eelarvet ja finantseerimistehingute eelarvet, ei sisalda välisabivahendeid ega eelmistest aastatest 
ülekantud kasutamata vahendite summasid. Summa näitab aastast Eesti riigi panust kaitse-eelarvesse.  
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Makromajanduslik olukord ja mõjud kaitse-eelarvele  
 
Kaitsekulud sõltuvad sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja kaitsekuludeks eraldatud protsendist 
SKP-st. Valitsusliidu moodustavate erakondade Isamaa ja Res Publica liidu ning Eesti 
Reformierakonna programmis on kinnitatud juba aastal 2001 julgeolekupoliitika alustes 
sõnastatud tahet tõsta Eesti kaitsekulud 2%-ni SKP-st ning tagada selle taseme stabiilsus 
(Vabariigi Valitsuse 2011 – 2015 aasta tegevusprogrammi riigikaitse- ja julgeolekupoliitika punkt 
5a).  
 
Esimest korda saavutab Eesti 2% sihttaseme 2012. aastal. Kuigi pikemas perspektiivis on 
laiapõhjalise riigikaitse paradigma raamides võimalik nii selle protsendi vähenemine kui ka tõus, 
võib lähitulevikus eeldada, et kaitsekulude suurust mõjutavaks peamiseks teguriks on Eesti 
majanduskasv. 
 
Eesti riigi eelarve koostamise aluseks on Rahandusministeeriumi poolt koostatavad 
majanduskasvu prognoosid. Viimane majandusprognoos, mis avaldati 2011. aasta septembris 
väliskeskkonna kiiresti muutuvates tingimustes, prognoosis aastate 2013 - 2015 keskmiseks 
majanduse nominaalkasvuks 6,3 – 6,6% aastas, 2011. aasta majanduskasv Statistikaameti 
andmetel oli 7,6%. 2012. aasta alguseks on selge, et Euroopa võlakriis ei ole lahenenud ning 
selle laienemine euroalas on vähendanud majanduslikku kindlustunnet. Survestatud on nii riikide 
poliitilised juhtkonnad kui ka pangandussektor. Ebakindlust süvendab umbusk kriisis vaevlevate 
riikide majanduspoliitiliste lahenduste suhtes ning pidevad vaidlused päästepakettide ümber. 
Seetõttu prognoosib Eesti Pank 2012. aastaks ekspordi ja sisenõudluse vähenemist ning sellega 
seotult Eesti majanduskasvu järsku aeglustumist. Väliskeskkonna olukorra pingestumisel ei ole 
välistatud majanduslangus.  
 
Lisaks kaitsekulude üldsummale mõjutab makromajanduslik olukord selgelt ka kaitsekulude 
jagunemist kululiikide vahel.  
 
2011. aasta IV kvartalis tõusis riigi keskmine brutokuupalk võrreldes 2010. aasta IV kvartaliga 
6,3%. Tarbijahinnaindeks muutus 2012. aasta jaanuaris võrreldes eelmise aasta jaanuariga 4,5%. 
Riigi keskmise palga tõus koos üldise hinnatõusuga loob vajaduse kaitseväelaste palkade 
tõstmiseks, seda enam, et 2011. aastal oli kaitseväelaste lahkumine teenistusest viimaste aastate 
suurim.  
 
Täiendavalt avaldab inflatsioon koos mitmete valminud või lähitulevikus valmivate 
ehitusobjektidega lähiaastatel survet majandamiskulude osakaalu tõstmiseks ning seeläbi 
investeeringukulude vähendamiseks. 
 
Kaitseministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelar ve kujunemine 
 
Kooskõlas valitsusliidu tegevusprogrammiga saavutada kahe protsendiline kaitsekulude tase ning 
tagada selle taseme stabiilsus, taotles Kaitseministeerium 2011. aasta kaitsekulude viimist 2%-ni 
SKP-st, esitades valitsemisala eelarve projekti riigi eelarvestrateegia koostamisel 
Rahandusministeeriumile kulud summas 282,57 mln eurot ja finantseerimistehingud 0,2 mln 
eurot. Rahandusministeeriumi dokumendi „Uuendatud konvergentsiprogramm 2010“ järgi 
moodustas projektis esitatud kaitsekulude tase 2% SKP-st. 
 
Rahandusministri 26.05.10 käskkirja nr 95 “Ministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelarve 
projekti koostamise tingimused ja esitamise tähtaeg ning investeeringute kava koostamise kord ja 
tegevuskava vormid” kohaselt oli Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve piirsumma 274,8 mln 
eurot. Kevadise Rahandusministeeriumi majandusprognoosi järgi moodustas eelarve piirsumma 
1,9% SKP-st. Eelarve piirsumma ja riigi eelarvestrateegiaga esitatud eelarve taotluste vahe oli 7,7 
mln eurot. 
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Suvise majandusprognoosiga suurendati SKP väärtust, mille tulemusena korrigeeris 
Kaitseministeerium ka oma eelarve projekti, suurendades 4,9 mln euro võrra eelarvetaotlust. 
Eelarve läbirääkimiste kokkuleppe tulemusena kinnitati 2011. aasta Kaitseministeeriumi 
valitsemisala eelarve summas 279,74 mln eurot ja finantseerimistehingud olid 0,2 mln eurot. 
2011. aasta kaitsekulud summas 279,94 mln eurot moodustasid 2010 Rahandusministeeriumi 
suvisest majandusprognoosist 1,90%. Rahandusministeeriumi 2011. aasta suvise 
majandusprognoosi kohaselt moodustasid kaitsekulud 1,74% ning Statistikaameti poolt 
09.03.2012 avaldatud andmete põhjal 1,75% SKP-st. Võrreldes 2010. aastaga suurenesid 
kaitsekulud seoses SKP väärtuse suurenemisega 31,1 mln euro võrra. 
 
 

Olulisemad investeeringud   
 
Investeeringud infrastruktuuri arendamisse 
 
Ehitusinvesteeringute eelarve maht oli 2011. aastal ca 31 mln eurot.  
 
- Suurimad mahulised investeeringud olid seotud Ämari Lennubaasi infrastruktuuri 

väljaarendamisega. 2011. aastal investeeriti kokku 10,8 mln eurot. Käivitati Ämari Lennubaasi 
meditsiinikeskuse, AirPol angaaride, kaubaterminali, tehnikapargi, tankla ja lämmastikuhoidla 
ehitus, mis jõuab lõpule 2012 suveks. Samuti jõuti lõppjärku navigatsioonisüsteemide 
ehitusega. Ämari Lennubaasi infrastruktuuri objektide valmimisega tagatakse Ämari esmane 
valmidus nii rahvusvaheliste projektide käivitamiseks kui ka kahese kasutuse võimaldamiseks. 

- Käivitati Muhu radaripositsiooni infrastruktuuri ehitus, mis valmib 2012. aasta suveks. 
- Ladude ehitusse investeeriti 2011. aastal 4 mln eurot. 
- Olulised olid ka tegevused Jägala linnaku arendamise projekti raames. Järgneva aastakümne 

suurimaks ehitusprojektiks on Jägala linnaku arendamine. Tulenevalt Sõjalise kaitse 
arengukavast 2009 – 2018“ on Jägala linnaku arendamiseks järgmisel kümnendil arvestatud 
ligi 94,6 mln eurot. 2011. aastal jõudis lõpule Jägala linnaku keskkonnamõju strateegilise 
hindamise protsess ning kehtestati linnaku detailplaneeringu I etapp. Samuti jõudsid lõppjärku 
hoonete projektidokumentatsiooni koostamine. Planeerimis- ja projekteerimistegevused 
jõuavad lõpule 2012. aastal, luues aluse Jägala linnaku ehitamise käivitamiseks esimesel 
võimalusel. Suurimaks takistuseks ehitustegevuse käivitamisel on rahaliste vahendite 
puudujääk. Finantseerimisvõimalused analüüsitakse uuesti läbi 2012. aasta „Sõjalise kaitse 
arengukava 2013-2022 koostamise raames“. 

- Muudest olulisematest objektidest väärivad 2011. aastal ära märkimist Kaitseväe Peastaabi 
pääsla hoone rekonstrueerimine, Kuperjanovi jalaväepataljoni tankla ja estakaadi ehitus ning 
veetorni ja hakkehoidla rekonstrueerimine, Kirde KRK Tapa linnaku söökla laienduse ja IV 
kasarmu ehitus ning Lääne KRK staabihoone renoveerimistööde valmimine. 

- Projekteerimistöödest võib olulisemaks pidada lasketiirude tüüpprojektide valmimist, millele 
järgneb Tsiatsungõlmaa lasketiiru ehitus 2012. aastal. 

- 2011. aasta lõpuks valmis ka Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Politsei- ja 
Piirivalveameti ühise töögrupi lõppraportina ettepanek laevastike kaldabaaside ühendamiseks 
Miinisadamasse. Konkreetse tegevuskava koostamine jätkub 2012. aastal, eesmärgiga 
tagada laevastike kaldabaaside ühendamine 2015. aastaks. 

 
2011. aastal võrreldes 2010. aastaga jätkus ehitushindade tõusu trend. Võrreldes 2011. aastal 
kinnitatud infrastruktuuri investeeringute eelarves prognoosituga, kallinesid hinnad läbiviidud 
hangete raames keskmiselt 10%, suurimad kallinemised tulenesid asfalti- ja betoonitööde 
kallinemisest ning samuti tööjõu puudusest, kuid osaliselt võis olla kallinemine tingitud ka sellest, 
et enam ei tehtud alapakkumisi. Võrreldes 2010. aastaga on mõnevõrra vähenenud konkurents 
avaliku riigihanke menetluses osalevate pakkujate osas. Endiselt tehti märkimisväärsel hulgal 
ühispakkumusi ja eriti suurt huvi näidati üles projekteerimistööde teostamiseks.  
 
Tööde kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamised paranesid oluliselt võrreldes 2010. aastaga. 
Samuti ei toimunud ühtegi hanget, mille puhul oleks võitja teinud ilmse alapakkumuse. 
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Eelseisvate lähiaastate olulisemad ehitusinvesteeringud on seotud harjutusväljade arendamise, 
radaripositsioonide ehitamise ning tehnika remondi ja hooldusvõime ja ladustamistingimuste 
parandamisega: 
- Ladude rajamine, kokku on 2011. aastal planeeritud ladude ehituseks ligi 360 tuhat eurot. 
- Kirde KRK Tapa linnaku tehnikapargi ehitustööde käivitamine, mis peaksid jõudma lõpule 

2013. aasta suveks. Investeeringu suuruseks on planeeritud ligi 12 mln eurot. 
- Lõpule jõuavad juba 2011. aastal käivitatud Ämari lennubaasi objektide ehitus, millega 

tagatakse infrastruktuuri osas täielik valmidus Ämari lennuvälja kasutamisele võtuks 
täisfunktsionaalsusel ja Õhuseiredivisjoni Muhu radaripositsiooni infrastruktuuri ehitus.  

- Märkimisväärsed investeeringud on planeeritud ka Kaitseväe harjutusväljade arendusse. 
Peamiselt lasketiirude, teede, veevõtukohtade, tuletõkkeribade, piiritähistuste jm olulise 
infrastruktuuri ehituseks on planeeritud kokku 3,8 miljonit eurot. 

- Jägala linnaku arendamisega seonduvad tegevused – 2012. aasta jooksul viiakse lõpule 
projekteerimise ja detailplaneeringu protsessid. Langetatakse otsus optimaalse juriidilise 
struktuuri ja finantseerimismehhanismi osas. Finantseerimisvõimalused analüüsitakse uuesti 
läbi 2012. aasta „Sõjalise kaitse arengukava 2013-2022 koostamise raames“. 

- Kaitseväe kalmistul valmib 2012. aastal Kuusiku mälestisehis, mille hinnanguliseks 
maksumuseks on 1 mln eurot. 

 
 
Kaitseotstarbelise erivarustuse ja infotehnoloogia investeeringud  
  
Kaitseotsatarbelise varustuse eelarve maht oli 2011. aastal kokku 66,5 mln eurot, millest 
Kaitseministeeriumi kasutuses oli 32,9 mln ja Kaitseväe kasutuses 33,6 mln eurot.  
 
Kaitsevägi teostas 2011. aastal 46 avatud menetlusega riigihanget, üle 50 suuremamahulise 
erandmenetlusega hanke ning üle 100 erineva lihthanke. Märkimisväärselt suurenevad jätkuvalt 
kaitseotstarbelise erivarustuse elutsükli tagamise kulud ja nendega seonduvate riigihangete maht. 
Kaitseministeeriumi poolt viidi läbi üle 30 erineva hankeprojekti. Suurimateks kaitseotstarbelise 
varustuse hangeteks olid 2011. aastal keskmaaradarite ja soomustransportööride soetamine. 
 
Keskmaaradar  
Õhuruumi suveräänsus eeldab adekvaatse õhuseiresüsteemi eksisteerimist. Ilma täieliku 
ülevaateta õhuruumis toimuvast ei ole võimalik õhuturbe missioone efektiivselt ja ohutult teostada. 
Samuti vastavalt NATO Air Surveillance Sensor Plan dokumendile on iga alliansi liikme 
kohustuseks tagada oma territooriumi kohal ja lähiümbruses elementaarne ruumiline radarkate 
eelpool mainitud dokumendis spetsifitseeritud ulatuses. Selleks, et saavutada täielik NATO 
nõuetele vastavus ja tagada Eesti kohal piisav õhuseire kate alustati 2008. aastal koostöös 
Soomega keskmaaradarite ühishanget. Edukaks pakkujaks osutus Thales-Raytheon Systems, 
kellega 2009. aasta juunis sõlmiti hankeleping. Hanke raames soetatakse üks keskmaaradar 
Lääne-Eestisse (2012) ja üks keskmaaradar Lõuna-Eestisse (2014). 2011. aastal alustati 
süsteemi tootmist ning aasta lõpus toimusid esimesed kvalifitseerimise testid.. 2009. aasta juunis 
allkirjastati radarihanke lepinguga kaasnev vastuostuleping. 
 
Soomustransportöörid SISU XA-188  
2010. aasta oktoobris allkirjastati Hollandi Kaitsehangete Agentuuriga leping, mille raames hangib 
Eesti Hollandilt soomustransportööre SISU XA-188. Kokku hangitakse Hollandist 81 ühiku 
soomustransportööre, peamiselt jalaväe transpordiks mõeldud masinaid, kuid ka juhtimispunkti- ja 
meditsiinisoomukeid.  
Hanke koguhinnaks kujuneb ligi 20 miljonit eurot, mis tasutakse vastavalt tarnete toimumisele 
aastatel 2011-2015. Hange sisaldab enne soomustransportööride üleandmist nende hooldust ja 
remonti Hollandis. Soomustransportöör SISU XA-188 on väliselt ja mitmetelt sisemistelt sõlmedelt 
sarnane Eestile 2004. aastal Soomest hangitud 60 soomukiga SISU XA-180EST, mis lihtsustab 
uute soomukite kasutuselevõttu, hooldust ja remonti. Küll aga on uutel soomukitel tunduvalt 
parem soomuskaitse, mis tagab kaitseväelastele parema kaitstuse nii käsitulirelvade tule kui ka 
miinide ja improviseeritud lõhkekehade eest. Soomustransportööride hankega täidetakse üks 
Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 eesmärkidest ehk 1. jalaväebrigaadis soomustatud 
sõidukite arvu suurendamine.  
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2010. ja 2011. aasta jooksul sai Eesti Kaitsevägi kätte 15 soomustransportööri, milles enamus 
suunati ISAF missioonile Eesti jalaväekompanii transpordivahenditeks. 
  
Lühimaa õhutõrjesüsteem  
Õhutõrjesüsteemi hanke peamine eesmärk on 1. Jalaväebrigaadi ja ümberpaigutatavate üksuste 
lühimaa õhutõrjevõimekuse saavutamine. Teiseks eesmärgiks on Eesti Vabariigi strateegilise 
tähtsusega infrastruktuuri lühimaa õhutõrjevõime saavutamine. Tarnitav õhutõrjesüsteem sisaldab 
endas kõiki ettenähtud õhuruumi lähikaitsmiseks vajalikke osi, sh Mistral-tüüpi rakette ja nende 
laskeseadmeid, radareid, väljaõpet, logistilist toetust ning muud vajalikku. Süsteemi 
kogumaksumus on orienteeruvalt 64 miljonit eurot. 2010. aasta lõpuks oli kogu süsteem tervikuna 
tarnitud ning kõik osamaksed makstud. 2011. aastal toimus süsteemi liidestamine ja vajaliku 
lisavarustuse hankimine. 
  
28.02.2007 allkirjastati lühimaa õhutõrje relvasüsteemi hanke raames Eesti ajaloo kaks esimest 
kaitsealast vastuostulepingut Prantsuse raketitootja MBDA ja Rootsi radarsüsteeme tootva 
Saabiga. 2011. aastal täitsid mõlemad firmad lepingutega püstitatud kohustused.  
  
Relvastus  
2011. aastal jätkus USA Kongressi rahastatud M 252 tüüpi 81 mm miinipilduja hange. 
Miinipildujad tarnitakse kogumahus 2012. aasta lõpuks.  
 
Tankitõrje granaadiheitjad C90 - 2010. aasta kevadel sõlmiti leping Hispaania firmaga Instalaza 
ühekordselt kasutatavate erinevate lõhkepea tüüpidega granaadiheitjate (soomustläbistav, kild, 
punkrivastane) hankimiseks. 2011. aastal sõlmiti täiendav leping relvade ja treeningvarustuse 
hankeks 443.000 euro eest. 
 
23mm pardakahurid ja Mistralid - 2010. aasta sügisel sõlmiti leping Soome Kaitseministeeriumiga 
6 laevakahuri ja Mistral õhutõrje raketisüsteemide soetamiseks. 2010. aastal toimus kauba 
inspekteerimine, ekspordilitsentside jm dokumentatsiooni kooskõlastamine. 23mm pardakahurite 
tarned ja maksed (120.000 eurot) toimusid 2011. aastal. Õhutõrje süsteemi Mistral, 
laskeseadmete, väljaõppevarustuse, testimisseadmete ja varuosade maksumus 163.000 eurot. 
Tarne toimus 2012 aasta algul. 
  
Hangiti FN Herstali näidisrelvade komplekt –automaadid, kuulipildujad, püstolid, 40 mm 
granaadiheitjad, sihikud maksumusega 55.000 eurot. 
 
Sidesüsteemide hanked 
ESTTACS on jalaväebrigaadi ühtne taktikaline side- ja infosüsteem, mille eesmärk on  tagada 
kaitseväele taktikalise telekommunikatsiooni võimalused: kõneside, raadioside, andmeside ning 
ühilduvus paralleel- ja NATO struktuuridega. ESTTACS kujutab endast teabe suure edastus- ning 
töötlusvõimega sidesõlmede võrgustikku, mille kaudu liidetakse ühtseks ning võimalusterohkeks 
tervikuks senised staapide, pataljonide ja teiste üksuste sidevahendid. 2011. aastal sõlmiti 
raamleping Itaalia firmaga Selex Elsag S.p.A täiendavate ESTTACS sideseadmete tarnimise osas 
maksumusega 1,3 miljonit eurot.  
  
2011. aastal sõlmiti leping Ämari Lennubaasi ICAO CAT II nõuetele vastavate maandumis-, 
navigatsiooni-, meteo- ja tornisüsteemide paigaldamiseks. Seadmete häälestus ja sertifitseerimine 
viiakse läbi 2012. aasta esimesel poolel, peale mida on võimalik sooritada 
instrumentaalmaandumisi ka väga halbade ilmastikuolude korral. 
 
Raadiojaamade hankimine - 2011. aasta jooksul hangiti valdkonnas tuntud tootjatelt mitusada 
käsi- ja autoraadiojaama. 
 
Maaväe varustus  
Tulejuhtimisvarustus - eesmärgiks on hankida kaitseväe suurtüki- ja miinipildujaüksustele 
sihtmärkide avastamiseks, identifitseerimiseks ning tuletegevusteks vajalik sihtmärgi andmete 
mõõtmise ja edastamise seadmete süsteemne lahendus, mis võimaldaks sihtmärkide avastamist 
erinevates ilmastiku- ja valgusoludes vastava andmestiku kiiret ja täpset edastamist.  
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Leping Šveitsi firmaga Vectronix sõlmiti 2010. aasta sügisel. Tarned ja maksed toimusid 2011. 
aasta jooksul. Hanke maksumus kokku on 1,52 mln eurot. 2011. aastal hangiti lisaks miinipilduja 
tulejuhtide varustust maksumusega ca 360.000 eurot.  
  
Sõidukitehange - 2010. aastal sõlmiti leping üle 400 erineva sõiduki hankimiseks Saksamaalt. 
Kogu hangitav tehnika on vähekasutatud, väikese läbisõiduga ja heas korras ning hange sisaldab 
ka tehnika tarne-eelset hooldust ja remonti Saksamaal. Hanke kogumaksumuseks on üle 6,6 mln 
euro. 2011. aastal toimusid selle lepingu raames planeeritud varustuse tarned. Varustus on 
kasutusele võetud Kaitseväe sõjaaja struktuuris ja mobiilsete formeerimiskeskuste varustamiseks. 
Hanke näol on tegemist osaga juba 2004. aastal käivitatud programmist, mille raames on 
Kaitseministeerium tänaseks kaitseväele ja Kaitseliidule Saksamaalt ja Hollandist hankinud üle 
2000 erineva sõjaväesõiduki. 
 
Ämari Lennubaasi rajahooldusteenistuse varustus - Kaitseministeerium sõlmis 2011. aastal neli 
lepingut Ämari Lennubaasi rajahooldusteenistuse varustamiseks kaasaegsete ja lennuvälja 
opereerimise seisukohast hädavajalike erimasinate ostmiseks. Ämari Lennubaas sai 2011. aastal 
võimsa frontaallaaduri ja lumerootorid lennuraja ja ruleerimisradade puhastamiseks lumest. 2012. 
aastal antakse üle teepinna hõõrdeteguri mõõtur ning kaks lennukite jäätõrjeautot. Üks 
jäätõrjeauto on mõeldud hävitajate ja teine suuremate transpordilennukite teenindamiseks. 
 
Kaitseväe kaitseotstarbelise varustuse hangetest oli koostöös materjaliteenistusega raskuspunkt 
laskemoona ja lõhkematerjalide ning sidealaste hangete läbiviimisel ning jätkusid riidevarustuse 
hanked. Jätkus ESTSOF ja ATALANTA üksusele vajamineva varustuse hankimine. Koostöös 
Kaitseministeeriumiga osaleti ühishankel Rootsi FMV-ga kõrbesaabaste ning magamiskottide 
soetamiseks. Edaspidi on plaanis ühishangete süsteemi oluliselt laiendada.  
  
Sidealaste infosüsteemide hanked  
Hangete Infosüsteemi (HIS) juurutamine parandamaks haldusala hangete läbiviimist, haldamist 
ning planeerimist. 2011. aastal jätkus HIS juurutamine Kaitseministeeriumis. Viidi läbi põhjalikum 
analüüs, mis on aluseks süsteemi efektiivsele juurutamisele ja lõplikule väljaarendamisele 
kaitseväes. Jätkus Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu IBM tarkvaral põhineva 
dokumendihaldussüsteemi täiendav arendamine. Samuti jätkus strateegilise ning Kaitsejõudude 
laivõrgu arendamine ja osaline uuendamine. 
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Ülevaade valitsemisalas või valitseva mõju all olev ate 
muude juriidiliste isikute kohta 
 
 

Kaitseliit 
 
Organisatsioon  
 
Kaitseliit, avalik-õiguslik juriidiline isik,  on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, 
sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitse-
organisatsioon. Kaitseliit on osa kaitsejõududest ja allub kaitseväe juhatajale. Kaitseliitu kuuluvad 
Kaitseliidu eriorganisatsioonid- Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred. 
 
2011. aasta lõpu seisuga oli Kaitseliidus kokku 21 679 liiget (707 võrra enam kui 2010. aasta lõpu 
seisuga), sh Kaitseliidu liikmeid oli 13 264, Naiskodukaitsesse kuulus 1 747, organisatsiooni 
Noored Kotkad 3 094 ja organisatsiooni Kodutütred 3 574 liiget.  
 
Kaitseliidu kõrgeima taseme vabatahtlike pealike, malevkonna- ning üksikkompanii pealike 
ametikohad on täies mahus komplekteeritud. Ligi 80% ulatuses on komplekteeritud 
kompaniipealike ametikohad. Rühmapealike ametikohadest on täidetud ligikaudu 70% ning 
jaopealike struktuurijärgsetest ametikohtadest ligikaudu 60%.  
 
Ülevaade Kaitseliidu peamistest tegevustest 
 
2011. aasta väljaõppe põhieemärgiks oli efektiivse sõjalise väljaõppe jätkamine ja olemasoleva 
väljaõppesüsteemi täiustamine. Kaitseliidu üksuste väljaõppeprotsessi süsteemse arendamise 
aluseks oli üksusepõhine väljaõpe ning toimiv ühetaoline hindamissüsteem, mis rajaneb üksuste 
väevõime nõuetel, funktsioonikirjeldustel, taktikalistel normatiividel ja üheselt mõistetavatel 
hindamiskriteeriumitel. Malevate poolt viidi läbi ligikaudu 1300 väljaõppelist üritust ja ligikaudu 
2300 väljaõpet toetavat üritust (erineva tasemega pealike koolitamine, sõjalis-sportlikud 
võistlused, kehaline ettevalmistamine jms). Toimus 13 olulisemat staabiõppust/harjutust ning 
väiksemaid malevasiseseid staabikursuseid ja harjutusi. Staabiõppuste eesmärk oli harjutada 
kaitseringkondade (KRK) ja malevate koostööd, planeerimist ja juhtimist KRK raamistikus. 
Malevad keskendusid rühma tasemel väljaõppeürituste läbiviimisele, mis kulmineerusid erinevate 
malevate üksuste osalemisega õppekogunemistel kompanii koosseisus. 2011. aastal läbiviidud 
väljaõppeürituste arv oli eelnevate aastate tasemel.  
 
2011. aasta suuremad õppused, õppekogunemised ja sõjalis-sportlikud võitlused olid „Kevadtorm 
2011“, „Amber Hope 2011“, võitlusgruppide lahingulaagrid (Põhja KRK malevate 
võitlusgruppidele), Utria Dessant, Eel-Erna, Erna Retk ja „Orkaan VI“. Esmakordselt viidi 2011. 
aastal läbi ka rahvusvaheline langevarjurite mitmevõistlus. Võistlusel osalesid võistkonnad 
üheksast erinevast riigist.  
 
Kaitseliidu formeerimisstruktuur on üks paremini ette valmistatud allüksusi Kaitseliidus. 2011. 
aastal formeeriti 2 pataljoni ja 20 kompaniid või patareid. Formeeriti nii kaitseväe kui ka Kaitseliidu 
üksusi. 
 
Kaitseliidu valveüksused tagavad Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate riigikaitseliste 
objektide ja vara, Kaitseliidu objektide ning Brüsselis Eesti Vabariigi välisesinduse valve ja kaitse. 
Kõik valvetöötajad on varustatud teenistusvarustusega, mis sisaldab kaasaegset relvastust ning 
erivahendeid. Probleemiks kujunes 2011. aasta lõpul valvurite töötasu suurus. Valvetest lahkus 
kokku 127 töötajat, kellest ligi 2/3 tõid põhjuseks madala palga. 
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Muudest ülesannetest olid tähtsamad Kaitseliidu seaduse eelnõu koostamine, mis kiideti Vabariigi 
Valitsuse poolt heaks 23.veebruaril 2012 ja saadeti edasi Riigikogule arutamiseks. Kaitseliidu 
seadus korrastab Kaitseliidu tegevust ning annab kaitseliitlastele senisest selgemad õigused ja 
tagatised. Aktiivselt osaleti Kaitseministeeriumi haldusala asutuste ühtse personalipoliitika 
kujundamise protsessis. 2011. aastal toimusid esmakordselt konkursid „Aasta kaitseliitlane“ ja 
„Aasta naiskodukaitsja“. Jätkus Kaitseväe CIMIC (tsiviil-militaar) kontseptsiooni väljatöötamine, 
millega täpsustub Kaitseliidu roll CIMIC ülesannete täitmisel. 2011. aasta seisuga on Kaitseliidus 
koolitatud 62 CIMIC eriala spetsialisti. 
 
2011. aastal oli Kaitseliidu küberkaitseüksuse põhiülesanneteks palgaliste ametikohtade 
mehitamine, üksuse tegevuseks vajalike aluste loomine, ühisõppuste korraldamine koostöös 
CERT Eestiga ja K5-ga, liikmeskonna suurendamine, tegevuse laiendamine Pärnu, Valga ja 
Jõgevamaal ning Narvas. Tallinnas ja Tartus käivitati küberlaborid, mille tegevus suunati 
pahavara uurimiseks. Alustati igakuiste küberkaitse temaatiliste seminaride ja õppepäevade 
korraldamist. CERT Eestiga korraldati kaks suuremat väljaõppesündmust. Koostamisel on 
küberkaitse rakendusplaan. 
 
2011. aastal oli Naiskodukaitse prioriteediks baasväljaõppe läbiviimine ning erialagruppide 
moodustamine. Üle-eestiliselt viidi läbi välitoitlustuse, staabiassistentide ja avalike suhete 
erialakursused, korraldati spordilaager ja erialavõistlused side ja staabi ning avalike suhete 
erialadel. Naiskodukaitse liikmeskond suurenes aastaga 8,5%. 
 
Kodutütred viisid läbi igas ringkonnas vähemalt ühe ühisürituse Naiskodukaitse liikmetega. 
Vabatahtlike juhtidele korraldati erinevaid kursuseid ning õppepäevi. Toimus suvelaager. 
Kodutütarde liikmeskond on suurenenud aastaga 3% võrra. 
 
2011. aastal oli organisatsiooni Noored Kotkad rõhuasetus vabatahtlike rühmapealike 
tähtsustamisel ja kollegiaalsuse suurendamisel. Jätkuvalt kõrge oli noorkotkaste osalemine 
väljaõppes -  2011. aasta I poolaastal osales üle 12h väljaõppelises tegevuses 59% liikmetest. 
 
Kaitseliidu peamised investeeringud 
 
Jätkus Kaitseliidu sõjaaja (SA) üksuste relvastuse uuendamine. Väljaõppel osalenud SA üksused 
on relvastatud 100% ulatuses käsitulirelvadega. Kaitseliidu võitlusgrupid on komplekteeritud 
automaatidega G3. Mitmed malevate üksused komplekteeriti täiendavate käsitulirelvadega. 
 
Varustuse osas viidi läbi hanked ja varustati Kaitseliidu malevaid väljaõppe- ja 
isikukaitsevahenditega. Toimus väliköögivarustuse hange - koos Kaitseväe poolt eraldatud 
varustuse ning vahenditega komplekteeriti kõik Kaitseliidu malevate SA üksused. Siiski on 
hoolimata teostatud hangetest puudu mitmeid olulisi varusid (nt sisuliselt puudub 
majutusvarustus). Individuaalvarustuse hankimisel on ilmnenud koostöös Kaitseväega 
probleemid. Raskendatud on lahingumoona hoidmine.  
 
2011. aastal toimus Kaitseliidus uue keskse IT-süsteemi kasutuselevõtt. Valmis uus serveripark, 
andmetalletus- ja varunduslahendus, samuti uued tööjaamad kõigile kasutajatele. Ühtne platvorm, 
ühtne tarkvarakasutus ning viirusetõrje võimaldavad pakkuda ühetaolist IT rakendust kogu KL 
malevate ulatuses. 
 
Transpordivahendite osas hangiti ja anti SA üksustele üle kasutatud tehnikat (sh VW Iltis, 
Mercedes-Benz Unimog). Samuti viidi läbi Kaitseliidu kütuse tagamise riigihange järgmiseks 
neljaks aastaks, 20 väikebussi rentimise hange ja DAF tüüpi rivisõidukite hange. 
 
Ehituse osas jätkusid suuremahulised ehitustööd Tartus (Tartu maleva õppe- ja tagalakeskus) 
ning Tallinnas (Tallinna Maleva ja Kaitseliidu Peastaabi ühine tagalakeskus).  
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Riigivara üleandmine 
 
2011. aastal anti Kaitseliidule üle riigivara järgmiselt: 
 
Rahalise toetusena eraldati 2011. aastal Kaitseministeeriumi eelarvest Kaitseliidu tegevuseks 
kokku 21.486,3 tuh eurot, sh 
  - põhieelarve kuludeks     21.433,9 tuh eurot; 
  - õppelaenude kustutamiseks              52,1 tuh eurot; 
  - erakorralisteks kuludeks Vabariigi Valitsuse reservist          0,3 tuh eurot. 
 
Mitterahalise sihtfinantseeringuga anti üle Kaitseliidule 

- 23 kinnistust koos oluliste osadega jääkmaksumuses 704 tuh eurot (vt 
raamatupidamise aruanne lisa 11). 

 
 
Kaitseliidu majandustulemused 
(tuhandetes eurodes) 
            2011          2010    
 
Tegevustulud   (+) 24 915       (+) 20 935       
Tegevuskulud   (-)  21 451        (-) 18 972   
Finantstulud ja -kulud  (+)      578                (+)        51     
Aruandeaasta tulem   (+)   4 042                (+)   2 014   
 
Varad kokku          26 150          23 680          
 sh käibevara              3 515            6 045            
 sh põhivara            22 635          17 635         
Kohustused               2 313            3 885           
 sh lühiajalised              2 012            3 664       
 sh pikaajalised                 301               221             
Netovara            23 837          19 795          
 
 
 

OÜ E-Arsenal  
 
OÜ E-Arsenal osakapital koosneb ühest osast, mis kuulub Eesti Vabariigile, osa valitseja on 
Kaitseministeerium.  
 
Eesti Vabariik omandas osaühingu osa Vabariigi Valitsuse 10.12.2009. a korralduse nr 536 
„Osaühingu E-Arsenal osa ostmine ja AS-i Erika Neli aktsiate üleandmine Kaitseministeeriumi 
valitsemiselt Rahandusministeeriumi valitsemisele“ alusel. Osa ostmine oli osa AS-i Erika Neli 
tegevuse ümberkorraldamisest, mille eesmärgiks oli lahutada ettevõttes projektijuhtimise ja 
kinnisvaraarendusega seotud tegevused. Kinnistu eraldamiseks AS-i Erika Neli põhitegevusest 
loodi tütarettevõte osaühing E-Arsenal. AS-i Erika Neli põhitegevus anti osaühingule E-Arsenal ja 
kinnistu jäi AS-i Erika Neli valdusesse. AS-i Erika Neli aktsiad anti Vabariigi Valitsuse 11.08.2011. 
a korralduse nr 342 „Volituse andmine AS-i Erika Neli aktsiakapitali vähendamiseks Riigi 
Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine“ alusel üle Riigi 
Kinnisvara AS-ile. Aktsiate üleminek toimus 01.10.2012. 
 
Nii Riigikontroll kui Rahandusministeerium on aastaid teinud kriitikat OÜ E-Arsenali mõttekuse üle, 
kuna selle eesmärgid on olnud ebamäärased ning majandustegevus on enamjaolt lõppenud 
kahjumiga. Kaitseministeerium nõustub nende seisukohtadega, kuna OÜ E-Arsenali järele 
puudub Kaitseministeeriumil vajadus. Tänaseks on esitatud Vabariigi Valitsusele taotlus „Volitada 
kaitseministrit riigi esindajana otsustama osaühingu E-Arsenal lõpetamine“. 
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Algselt oli OÜ E-Arsenali äriidee rajatud laskemoona ja padrunite tootmisele. See ettevõtmine ei 
olnud efektiivne ning kvaliteet ei olnud piisavalt tagatud, mistõttu ei suudetud toodangut 
eksportida ning ka kaitsevägi ei olnud toodangu kvaliteediga rahul. Lisaks sündis 
padrunitootmisest suur kahjum. 2005. aastal sündis idee OÜ E-Arsenalist kui Eesti kaitsetööstuse 
ekspordiorganisatsioonist. Need ideed ei saanud reaalses elus paraku elujõuliseks, kuna nappis 
professionaalsust ning ekspertiisi. 
 
Kaitsetööstuse arendamine on Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt Kaitseministeeriumi 
valitsemisalas. Selleks, et eesmärke saavutada ja et Eestis tekiks arvestatav ekspordivõimeline 
kaitsetööstusbaas, ei pea aga riik ise äriga tegelema – seda saavad väga edukalt eraettevõtted ka 
ise teha, eriti mis puudutab tootmist. Ka koordineerimise rolli võib leida partnereid. Aastal 2009 
loodi MTÜ Eesti Kaitsetööstuse Liit, mis on võtnud Eesti kaitsetööstust koordineeriva 
organisatsiooni rolli enda kanda. Selle liidu taga on kogemustega, eksportivad ning visiooni 
omavad reaalsed ettevõtted (ligi 80 ettevõtet), kes on kõrgelt motiveeritud kandma riske ning 
arendama Eestis koostöös Kaitseministeeriumiga välja kaitsetööstusbaasi.  
 
Kaitseministeeriumi seisukohast on koostöö MTÜ Eesti Kaitsetööstuse Liiduga ning ka sinna 
mittekuuluvate kaitsetööstusettevõtetega täiesti piisav, et kaitsetööstuse arendamisest rääkida 
ning ebamääraste eesmärkidega riigile kuuluvat tegijat ei ole sellesse keskkonda juurde vaja.  
 
Riigile kuuluvat ettevõtet ei ole vaja ka riigikaitse seisukohast laiemalt, kuna ohuolukorras ning 
sõjaajal on võimalik kas lepingute või sundkoormistega tagada oluliste kaitsetööstuse 
funktsioonide täitmine kaitseväe jaoks.  
 
 

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus 
 
Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (edaspidi Keskus) asutati Vabariigi Valitsuse 
31. märtsi 2006 korraldusega nr 221. Asutajaõigusi määrati teostama Kaitseministeerium ning 
asutamisotsuse allkirjastas kaitseminister 12. aprillil 2006.  
 
Sihtasutuse põhikiri sedastab, et Sihtasutus on ellu kutsutud eesmärgiga koguda, toota ja levitada 
Eesti jaoks olulist kaitse- ja julgeolekupoliitikaalast ekspertiisi. Sihtasutus peab olema võimeline 
andma eksperthinnanguid ning analüüsima Eesti võimalusi ja piiranguid kaitse- ja 
julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisel ning huvide kaitsel.  
 
Uurimisvaldkonnad 
 
Keskuse põhilised uurimissuunad on: julgeolekupoliitika analüüs, kaitseplaneerimine ja 
kaitsejõudude struktuur, kaitsealane teadus- ja arendustegevus ning kaitsetööstus, Eesti osalus 
rahvusvahelistes operatsioonides ning ühiskonna- ja riigikaitseuuringud. Tänu uue teaduri 
lisandumisele tugevnes 2011. aastal oluliselt keskuse kompetents Kesk-Aasia ja Hiina 
küsimustes.  
 
2011. aasta tööplaani kohaselt valmisid raportid ja analüüsid järgmistel teemadel: sõjalise ja 
tsiviilmeditsiini ühildamine Eesti territooriumil, riigikaitsesfääri struktuurireformid teiste riikide näitel, 
riigikaitse strateegilise tasandi juhtimine, Eesti kaitsealane teadus- ja arendustegevus, pikaajaline 
julgeolekuolukorra hindamine, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine sõjaajal, 
kaitseotstarbelise varustuse remondi ja hoolduse korraldamine erasektori toel, Eesti seniste 
välismissioonide tulemuslikkus ja põhjused, Afganistani-teemalised arengud teistes riikides, 
Afganistani operatsiooni senine käik ja rakendatud strateegiad, sotsioloogiliste uuringute 
hetkeseis Kaitseministeeriumi haldusalas, ettepanekud uuringute korraldamiseks 
kommunikatsioonistrateegia kavandamiseks ja elluviimiseks, vene noormeeste hoiakud riigikaitse 
suhtes, arvamused kaitseväest enne ja pärast ajateenistust, Eesti võimalikud huvid CSDP7 
arengutes ja võimalused arenguid suunata, Balti-Põhjala-USA koostöö demokratiseerimise nimel  
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ning Venemaa soft power Balti riikides. Loetelu ei ole ammendav, lisaks on valminud hulk üksikuid 
ülevaateid ja artikleid. 
 
Aasta jooksul osalesid keskuse teadurid NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (RTO) 
SAS paneeli töös ja Bundeswehri Sotsiaalteaduste Instituudi „Strategic Cultures“ projektis.  
 
Konverentsid ja seminarid 
 
Keskus korraldas kokku 25 konverentsi ja seminari (2010. aastal 16), millest suurimad said teoks 
koostöös erinevate partneritega. Peamisteks üritusteks olid 13-15. mail toimunud Lennart Meri 
konverents “Making Values Count”, 29. septembril korraldatud ABCD “From the Cold War and Hot 
Peace to the Long War and Beyond: What Are Our Armed Forces (Good) For?” ning 2-3. märtsil 
aset leidnud EU4SEAS rahvusvaheline seminar “Stress Test for the EU’s Multilateral Approach: 
Prospects for fostering regional cooperation”. Ülejäänud seminaride peamisteks teemadeks oli 
Afganistan ja Pakistan, Venemaa ja Balti riikide suhted, NATO kollektiivkaitse ja relvajõudude 
areng ning energiajulgeolek.  
 
Mitmed seminarid ja üritused korraldati koostöös teiste organisatsioonidega. Peamisteks 
partneriteks olid Kaitseministeerium, CIDOB (Center for International Relations and Development 
Studies, Barcelona), Freidrich Eberti Fond, MGIMO (Moscow State Institute of International 
Relations), IMEMO (Institute of World Economics and international Relations, Russian Academy 
of Sciences, Moscow), ELN (European Leadership Network), FOI (Swedish Defence Research 
Agency), Riigikantselei ning Lennart Meri Euroopa Sihtasutus. Teadurite loengud Balti 
Kaitsekolledži ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) õppuritele ning Kalevi 
jalaväepataljonis välismissioonile suunduvatele kaitseväelastele on muutunud regulaarseks 
nähtuseks. Keskus osales aktiivselt nii Eesti kui välismeedias avaliku arvamuse kujundamisel. 
Kuukiri Diplomaatia ilmus 2011. aastal eestikeelse paberväljaandena 11 korda, millele lisandus 
Lennart Meri Konverentsi puhul maikuus välja antud inglisekeelne erinumber.  
 
Organisatsiooni areng 
 
2011. aasta lõpus oli Keskuses tööl 15 inimest, sh 9 teadurit, kuuajakirja Diplomaatia toimetaja, 
neli administratiivset töötajat (neist kaks osalise tööajaga) ning juhatuse liige (üks juhatuse liikme 
ametikoht on vakantne). Alates aasta algusest lisandus kaks inimest ja lahkus kaks inimest. 
 
SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus majandustu lemused: 
(tuhandetes eurodes) 
 
     2011    2010 
Tegevustulud   (+)   845   (+)   711 
Tegevuskulud    (-)   799    (-)   670 
Finantstulud ja – kulud  (+)       1   (+)      0    
Aruandeaasta tulem  (+)     47                (+)     41 
 
Varad kokku       247      243    
 sh käibevara       204      243 
  sh põhivara (pikaajaline nõue)         43          0 
Kohustused         30        73 
 sh lühiajalised                                30                                            73 
Netovara                               217                                 170  
  
 
Kaitseministeerium toetas 2011. aastal Keskuse tegevust läbi riigieelarvelise eraldise. Kokku sai 
Keskus ministeeriumilt 2011. aastal sihtfinantseerimise vahendeid 693,9 tuhat eurot, mis 
moodustas 82% Keskuse 2011. aasta tegevustuludest.  
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Riigikaitse Edendamise Sihtasutus 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus (edaspidi SA) asutati 2004. aastal Eesti Vabariigi ja Eesti 
Kaubandus-Tööstuskoja poolt.  
 
SA osalust ei ole kajastatud Kaitseministeeriumi bilansis. Osaluse mittekajastamise põhjuseks on, 
et Eesti Vabariik andis asutamisel ühe krooni ning SA’le ei ole tehtud annetusi ega eraldisi. 
Kaitseministeerium ei oma valitsevat mõju SA tegevuse üle ning vastavalt SA põhikirjale asutuse 
likvideerimisel järelejäänud vara antakse üle mõnele teisele sihtasutusele või 
mittetulundusühingule, kelle eesmärgid on võimalikult sarnased SA eesmärkidele. 
 
SA eesmärk on Kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe parandamise 
toetamine ning Kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisu üldharidusliku ning infotehnoloogilise 
haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine. 
 
Tegevus 2011. aastal 
SA ülesandeks on olnud Kaitseväe üksuste tööks vajalike arvutiklasside komplekteerimine 
kaasaegse riist- ja tarkvaraga. Aastatel 2004-2008 loodi üksustesse 8 arvutiklassi. 2011. aastal 
uusi arvutiklasse ei avatud. Tegevus seisnes annetuste kogumises ja võetud kohustuste täitmises 
(loodud arvutiklasside liisingmaksed). SA tegevust arvutiklasside rajamiseks on finantseeritud 
eraannetuste korras ning liisinguga. 
 
Jätkati Aasta Ohvitseri ja Aasta Allohvitseri konkursi läbiviimist. Konkurss on avalik ja viiakse läbi 
üks kord aastas ja algatatakse Kaitsejõudude Peastaabi personaliosakonna poolt enne kaitseväe 
aastapäeva.  
 
Tunnustusega tõstetakse esile ohvitsere ning allohvitsere (5 ohvitseri ja 5 allohvitseri: võitja  ja 4 
ergutuspreemiat), pärjates nende seast valitud ühe ohvitseri “Aasta ohvitseri” ja ühe allohvitseri 
“Aasta allohvitseri” tiitliga ning koos sellega kaasneva rahalise ergutusega. Valitud “Aasta 
ohvitseri” ja “Aasta allohvitseri” preemia suurus on à 3 200 eurot ja ergutuspreemiad valituks 
mitteosutunud, kuid konkursil tunnustatud ohvitseridele ja allohvitseridele à 650 eurot.  
 
2011. aasta parimaid autasustati pidulikult Kaitseväe aastapäeval Estonia kontserdi saalis.  
 
Aasta Ohvitseri ja Aasta Allohvitseri preemia rahastamiseks sõlmis SA 2007. aastal  10- aastase 
lepingu Toomas Lumaniga. 2009. aastal lisandus preemia rahastajate hulka Neinar Seli. 2011. 
aasta preemiate väljamaksmiseks laekus rahastajatega seotud äriühingutelt kokku sihtotstarbelisi 
annetusi 14 800 eurot. 
 
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus  majandustulemuse d:  
(tuhandetes eurodes) 
 
             2011            2010            
Tegevustulud   (+)       23,9  (+)       39,5    
Tegevuskulud    (-)       24,5   (-)       34,2   
Finantstulud ja –kulud                    0         (-)  0,1 
Aruandeaasta tulem   (-)        0,6  (+)         5,2   
 
Varad kokku                  1                 1,5          
 sh käibevara                 1    0,8  
 sh põhivara                          0                0,7 
Kohustused                  0,4               0,3                    
 sh lühiajalised                 0,4               0,3           
Netovara                  0,6               1,2 
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Rahvusvahelised organisatsioonid 
 
Eesti liikmelisus NATO-s, Euroopa Liidus, ÜRO-s ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides 
toob meie riigile kaasa kohustuse panustada organisatsioonide tegevusse ja toimimisse. Rahaline 
panustamine organisatsioonide eelarvetesse ja kuludesse toimub vastavalt riikidele kehtestatud 
kuluosadele (st kohustuslikud liikmemaksud). 
 
1. Rahaline panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetess e 
 
2011. aastal jätkus regulaarne panustamine NATO, EL ja ÜRO eelarvetesse, katmaks Eesti 
liikmelisusest tulenevaid kohustuslikke osamakseid vastavalt Eesti riigi kuluosadele. 
 

a. Eesti osamakse NATO sõjalisse eelarvesse 2011. aastal arvutatuna NATO kogueelarve 
ja Eesti panuse suhtarvuna, oli 0,1004%. Nimetatud kuluosast kaeti NATO 
juhtimisstruktuuri jooksvad kulud ja sõjaliste operatsioonide (nt ISAF) ühiskulud. 

b. 2011. aastal jätkas Eesti osamakseid kolmeteistkümne ÜRO rahuvalvemissiooni 
rahastamises: UNOCI, MINUSTAH, UNDOF, UNFICYP, MONUSCO, UNMIS, UNSOA, 
UNMIT, MINURSO, UNMIK, UNMIL, UNIFIL, UNAMID. Eesti kuluosa ÜRO eelarvetes (nii 
2011.a. kui ka 2012.a.) on 0,041%. Täna kehtiv rahuvalveoperatsioonide makseskaala 
kehtib kuni 31.12.2012. 2012. aasta jooksul toimuvad ÜROs uue makseskaala arutelud, 
mis võivad alates 2013. aastast tuua kaasa teatud muutusi hetkel kehtiva makseskaala 
kuluosades. Oluliseks makse lõppsumma mõjutajaks on iga-aastaselt ka euro-USD kursi 
kõikumine. 

c.  EL sõjaliste operatsioonide ühiste kulude rahastamine toimub läbi ATHENA mehhanismi, 
kus riikide osamaksed arvutatakse GNI indeksi alusel. Maksete aluseks oleva 2011. aasta 
Eesti GNI indeks oli 0,1119%.  Eesti maksab ATHENA üldeelarvesse (st käimasolevate 
sõjaliste operatsioonide ühiskulud), millele lisanduvad aasta jooksul uute alustatud 
sõjaliste operatsioonide esimesed sissemaksed. Eesti ei panusta ATHENA mehhanismi 
kiirreageerimisoperatsioonide eelrahastamisse.  

 
2.  Agentuurid ja muud rahvusvahelised initsiatiivi d  
 
Teiseks  suuremaks  valdkonnaks,  kuhu  2011.  aastal  makseid  jätkasime,  on  agentuurid ja 
organisatsioonid, mis kas aitavad edendada Eestile olulist arendustegevust (nt Euroopa 
Kaitseagentuur) või kus tegeletakse NATO sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks mõne 
konkreetse ja olulise sõjalise võimelünga täitmisega (nt NATO ühine maismaaseiresüsteem 
NAGSMA või strateegilise õhutranspordi initsiatiiv SAC). Strateegilise õhutranspordi initsiatiivi 
(SAC) kaudu kasutab Eesti oma lennutunde mh meie üksuse transpordiks Afganistani. NATO 
ühine seiresüsteem (NAGSMA) annab liitlasriikidele detailse maismaapildi kriisipiirkonnas 
toimuvast. 
  

a. Euroopa  Kaitseagentuur  (EDA  –  European  Defence  Agency)  –  makse  koosneb  
kahest osast:  a) üldeelarve,  millesse  panuse  suurus  sõltub  GNI  indeksist,  mis  2011.  
aastaks oli 0,1119%; b) projektide  eelarve,  mille  planeerime  endale  ise (nt liitumaks 
mõne EDA projektiga).  2011.  aastal  oli  EDA projektiga liitumiseks planeeritud 50 000 
EUR,  kuid ühegi  EDA  projektiga  Eesti 2011.a.  kokkuvõttes siiski ei liitunud (tõenäoliselt 
võetakse projektidega liitumisega seonduv otsus vastu 2012 jooksul). 

b. NAMSA/NAMSO (NATO Maintenance and Supply Agency) – tegemist on NATO 
allstruktuuriga, mille liikmeks oleme seonduvalt meie liikmelisusega alliansis. Eesti 
kuluosa NAMSA üldeelarvesse on 0,11%, mis jääb samasse suurusjärku ka tulevikus.  

c. Euroopa  Liidu  Satelliidikeskus  (EUSC  –  European  Satellite  Centre)  - Eesti maksab 
nii EUSC põhieelarvesse kui ka EUSC pensionite eelarvesse. Eesti  osamakse fikseeritud  
kuluosa sõltub aastasest GNI indeksist. 2011. aastal oli see 0,1097%.  

d. NATO ühine seiresüsteem (AGS - Allied Ground Surveillance, al 2010. aastast NAGSMA) 
- Eesti osamakse fikseeritud kuluosa on 0,1827%.   

e. NATO Strateegilise õhutranspordi  initsiatiiv (SAC - Strategic Airlift Capability) Eesti 
kuluosad eelarve erinevates lõigetes 2011. aastal olid: 1) baasi kulud - 1,3857%; 2) 
operatsioonid - 1,4218%; 3) administratiivkulud - 1,4218%.   
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f. Euroopa vedude koordineerimiskeskus (MCCE - Movement Coordination Centre 

Europe)– initsiatiivis osalevad riigid maksavad eelarvesse võrdsed summad, v.a need, 
kes täidavad lisaks ka mingeid tugistruktuuri ametikohti.   

g. Balti riikide ühine õhuseiresüsteem BALTNET ja selle juhtimiskeskus Leedus Karmelavas 
– keskuses jälgitakse kõigi kolme riigi õhuruumi ja juhitakse NATO õhuturvet tegevaid 
liitlasriikide hävitajad. Eesti, Läti ja Leedu juhtimisekeskuse tegevuseelarvet ühiselt, mil 
Leedu tagab täiendavalt vastuvõtva riigi kohustustega kaasnevate kulude tasumise.    

 
3. Eestis paiknevad rahvusvahelised organisatsiooni d 
 
Eestis asub kaks rahvusvahelist organisatsiooni: NATO Küberkaitse oivakeskus Tallinnas ja Balti 
Kaitsekolledž Tartus. 
 

a. NATO  Küberkaitse  oivakeskust  rahastavad keskuse osalisriigid vastavalt endi poolt 
panustatava personali arvule - kokkulepitud nö peamaks on 20 000 eurot. Sõlmitud  
kokkuleppe kohaselt on Eestil keskuses 12 kohta, seega tasusime pearaha kogusummas 
240 000 eurot. Alates 2012. aastast on Keskuse eelarve kulupõhine. Eelarve jagunemine 
riikide vahel jääb ka edaspidi riigile määratud ametikohtade põhiseks (st riik täidab n% 
ametikohti ja maksab n% eelarvest). Samas on riigid mõista andnud, et lähiaastatel ei 
nõustuta senisest oluliselt suuremate sissemaksetega. 

b. NATO ja Euroopa Liidu ning NATO partnerriikide kaitseväelastele sõjalist kõrgharidust 
andvat Balti Kaitsekolledžit tegevuseelarvet rahastavad Eesti, Läti ja Leedu ühiselt, mil 
Eesti tagab kolledžile täiendavalt vastuvõtva riigi kohustusega kaasnevate kulude 
tasumise.  

 
4. Kaitsealane abi 
 
Kaitsealase abi andmisel lähtuti 2011. aastal ennekõike 2008 vastu võetud kaitsealase 
abikäepoliitika poliitikapaberist, mille kohaselt peab Kaitseministeerium olulisemateks sihtriikideks 
Afganistani, Georgiat, Montenegrot ja Ukrainat. Afganistanis toetasime Afganistani rahvaarmee 
(ANA) ülesehitusprotsessi. Georgia suunal panustasime kahte NATO projekti, millest üks tõhustab 
Georgia demineerimis- ja rehabilitatsioonivõimet ning teine tegeleb Georgia julgeolekusektoris 
töötavate ametnike koolitamisega. Ukrainat toetasime läbi NATO usaldusrahastu, mis abistab 
NATO suunal tegutsevaid Ukraina mittetulundusühinguid. Samuti toetasime sarnaselt 
varasematele aastatele Šveitsis asuvaid Relvajõudude demokraatliku kontrolli keskust (DCAF) ja 
Genfi julgeolekupoliitika keskust (GCSP). Kokku kulus käesolevate toetussummade peale 
184.000 eurot. 
 
5. Muud initsiatiivid 
 
Eesti jätkab osalemist alljärgnevates rahvusvahelistes organisatsioonides: 

 
a. Ülemaailmne Sõjaväespordi Nõukogu (CISM – Conseil International du Sport Militaire) – 

organisatsiooni osamakse sõltub skaalagrupist, kuhu Eesti on ÜRO poolt määratud.  
b. Rahvusvaheline Sõjaväemeditsiini Komitee (ICMM- International Committee of Military 

Medicine) ja Rahvusvaheline Parameedikute Organisatsioon (FIP) - maksame 
organisatsiooni aastast liikmemaksu.  

c. Avatud Taeva Lepingu Konsultatiivkomisjon – maksame konsultatiivkomisjoni kulude 
osamaksu.  

 
Rahvusvahelistele organisatsioonidele 2011. aastal antud toetuste summad on esitatud raamatu-
pidamise aastaaruande lisas 15.B  “Antud toetused” (aruande lk 58).  
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Kaitseministri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaade 
tegevusest siseauditi korraldamisel  
 
 
Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 
   
Asutuse juhil on kohustus tagada sisekontrollisüsteemi loomine ja rakendamine ning tulemuslik 
toimimine, et toetada asutuse eesmärkide saavutamist ning tagada õigusaktidest kinnipidamine ja 
vara kaitstus. Samuti on asutuse juhil kohustus anda hinnang ministeeriumi kui riigiraamatu-
pidamiskohustuslase sisekontrollisüsteemile.  
 
Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb siseauditi ja juhtkonna tööl, väliste hindajate (sh 
Riigikontrolli) arvamustel ja riskide hindamise tulemustel.  
 
Sisekontrollisüsteemi hindamine viidi läbi Kaitseministeeriumis, Kaitseressursside Ametis ja 
Kaitseväes siseauditi eest vastutavate isikute poolt toetudes 2011. aastal läbi viidud auditite ja 
seire tulemustele ning konsultatsioonitegevuste käigus saadud informatsioonile.  
 
Hindan Kaitseministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala sisekontrollisüsteemi üldiselt 
toimivaks, kuid teatud osades parandamist vajavaks.  
 
Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe  sisekontrollisüsteem on defineeritud, kuid süsteem ise  
parandamist vajav. Kaitseressursside Ameti  sisekontrollisüsteem on osutunud hästi juhitud ja 
tõhusaks süsteemiks. 
 
Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest  siseauditi korraldamisel 
 
Kinnitan, et Kaitseministeeriumi ning valitsemis- ja haldusala asutuste siseaudiitoritele on tagatud 
tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus 
asutuse ülejäänud tööst.  
 
Kaitseministeeriumi siseauditi osakonna koosseisus töötas seisuga 31.12.2011. a kolm 
ametnikku. Kaitseministeeriumi siseauditi eest vastutav isik oli Meelis Oidsalu. Lisaks oli 
ministeeriumi valitsemisalas seisuga 31.12.2011. a ametis neli teenistujat Kaitseväe Peastaabis, 
üks siseaudiitor Kaitseliidu Peastaabis ning üks siseaudiitor Kaitseressursside Ametis. Kaitseväes 
on siseauditi eest vastutavaks isikuks peaaudiitor Krisi Pungas, Kaitseressursside Ametis Reimo 
Väärtmaa ja Kaitseliidu Peastaabis Marko Roots. 
 
Kaitseministeeriumi siseauditi üksuse tegevus peab olema olulises osas rahvusvaheliste 
Siseauditi Standarditega vastavuses 2013. aastaks, selle kinnitamiseks viidi 2012. aastal   
Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes läbi siseauditi üksuse kvaliteedisisemine hindamine. 2012. 
aasta lõpuks viiakse läbi sisemise hindamise valideerimine välise hindaja poolt. 
 
Hindan ministeeriumi ja valitsemisala siseauditi üksuse töö heaks.  



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2011 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

35 

 
 

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE 
AASTAARUANNE 
 
BILANSS 
 (tuhandetes eurodes) 
 

      Lisa 31.12.2011 31.12.2010 
Varad       
  Käibevara       
   Raha ja pangakontod 3 882 1 542 
   Nõuded ostjate vastu 6.A 87 149 
   Muud nõuded ja viitlaekumised 6.A 301 280 
   Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed 5 1 918 1 854 
   Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud 6.A 5 833 6 717 
   Varud 7 13 953 6 946 
  Käibevara kokku              22 974 17 488 
          
  Põhivara       
   Osalus sihtasutuses 8 217 143 
   Osalus tütarettevõttes 9 9 237 
   Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed 6.A 38 127 
   Kinnisvarainvesteeringud 10 1 976 4 968 
   Materiaalne põhivara 11 383 701 379 906 
   Immateriaalne põhivara 12 1 808 1 820 
  Põhivara kokku   387 749 387 201 
Varad kokku   410 723 404 689 
          
Kohustused        
  Lühiajalised kohustused       
   Võlad tarnijatele   4 011 8 540 
   Võlad töövõtjatele   3 828 4 301 
   Maksuvõlad 5 2 986 3 173 
   Sihtfinantseerimine 6.B 0 614 
   Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6.B 581 737 
   Lühiajalised eraldised 13 4 842 4 046 
   Laenukohustused 14 214 204 
  Lühiajalised kohustused kokku   16 462 21 615 
          
  Pikaajalised kohustused       
   Eraldised 13 226 569 190 972 
   Laenukohustused 14 0 214 
  Pikaajalised kohustused kokku   226 569 191 186 
          
  Netovara   167 692 191 888 
Kohustused ja netovara kokku   410 723 404 689 
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TULEMIARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 

        Lisa 01.01.2011 - 01.01.2010 - 
          31.12.2011 31.12.2010 
Tegevustulud         
  Müüdud tooted ja teenused 16 1 399 1 318 
  Saadud toetused  15.A 6 266 5 328 
  Muud tulud        
   Kasum põhivara ja varude müügist   51 174 
   Muud tulud     730 1 432 
   Muud tulud kokku 17 781 1 606 

Tegevustulud kokku     8 446 8 252 
           
Tegevuskulud        
  Toetused        
   Sotsiaaltoetused   -6 643 -5 642 
   Muud toetused    -31 925 -28 070 
   Toetused kokku 15.B -38 568 -33 712 
  Tööjõukulud        
   Töötasukulud    -79 197 -70 732 
   Erisoodustused    -775 -777 
   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed   -17 754 -16 580 
   Kokku tööjõukulud 18 -97 726 -88 089 
  Majandamiskulud  19 -76 520 -70 620 
  Muud tegevuskulud 19 -29 946 -29 159 
  Põhivara amortisatsioon ja allahindlus 20 -52 885 -56 763 
           

Tegevuskulud kokku     -295 645 -278 343 
           
Tegevustulem     -287 199 -270 091 
           
Finantstulud ja -kulud        
  Intressikulu kapitalirendilt 14 -11 -22 
  Intressikulu eraldistelt 13 -11 458 -9 701 
  Tulem kapitaliosaluse meetodil 8;9 74 -76 
  Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 6.C 3 3 

  Finantstulud ja -kulud kokku   -11 392 -9 796 
           

Aruandeperioodi tulem 21 -298 591 -279 887 
              

Siirded   21 298 591 279 887 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 

        Lisa 2011.a. 2010.a. 
Rahavood põhitegevusest       
  Tegevustulem   -287 199 -270 091 
   Korrigeerimised       
    Põhivara amortisatsioon  20 52 885 56 763 
    Käibemaksukulu põhivara soetustelt   -2 988 -2 902 
    Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15.A -4 890 -5 163 
    Kasum/kahjum põhivara müügist 17 6 -41 
    Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15.B 870 1 607 
   Kokku korrigeeritud tegevustulem   -241 316 -219 827 
  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus: 5;6;7 -6 057 5 160 
  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus: 5;6;13 22 567 10 304 
  Kokku rahavood põhitegevusest   -224 806 -204 363 
Rahavood investeerimistegevusest       
  Tasutud põhivara soetamisel:       
    Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 11;12 -51 995 -46 392 
  Laekunud põhivara müügist:  4 43 
  Tasutud osaluste soetamisel 9 0 -9 
  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   1 476 9 380 
  Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -165 -45 
  Laekunud intressid ja muu finantstulu   3 3 
  Rahavood investeerimistegevusest kokku   -50 677 -37 020 
Rahavood finantseerimistegevusest       
  Laekunud laenud   0 6 143 
  Tagasi makstud laenud   0 -9 854 
  Tagasi makstud kapitalirendikohustused 14 -204 -526 
  Makstud intressid  14 -13 -25 
  Netofinantseerimine eelarvest   275 040 246 802 
   sh rahalised siirded 21 271 924 246 097 
  Rahavood finantseerimistegevusest kokku   274 823 242 540 
Puhas rahavoog   -660 1 157 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 3 1 542 385 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 3 882 1 542 
Raha ja selle ekvivalentide muutus   -660 1 157 
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VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE ARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 

    Lisa   
Saldo 31.12.2009   223 879 
  Pensionieraldiste kohustuse muutus  -94 
  Põhivara ümberhindlus  1 037 
  Siire tulemi elimineerimisest 21 -32 934 
Kokku muutused   -31 991 
Saldo 31.12. 2010   191 888 
  Põhivara ümberhindlus 11 22 
  Siire tulemi elimineerimisest 21 -24 218 
Kokku muutused   -24 196 
Saldo 31.12.2011   167 692 

 
 
 
RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Klassi-
fikaatori 
kood Nimetus 

2011 
esialgne 
eelarve1 

2011 lõplik 
eelarve2 

2011 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus lõplik 
eelarve 

Üle viidud 
2012 

aastasse 

Asutuse nimetus: Kaitseministeeriumi valitsemisala           

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses     1 542     

Tulude laekumine 

32 Kaupade ja teenuste müük 146 1 468 2 007 539 0 

35 Toetused 0 4 792 4 792 0 0 

38 Muud tulud 99 98 641 543 0 

Tulude laekumine kokku 245 6 358 7 440 1 082 0 

Kulude tasumine 

15 
Materiaalsete ja immateriaalsete 
varade soetamine ja renoveerimine -34 485 -41 983 -33 372 8 611 -8 611 

4 Eraldised -41 098 -41 473 -40 111 1 362 -1 358 

5 Tegevuskulud -192 591 -196 975 -191 487 5 488 -5 468 

6 Muud kulud -11 568 -14 872 -14 848 24 -24 

Kulude tasumine kokku -279 742 -295 303 -279 818 15 485 -15 461 

Finantseerimistehingud 

20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 28 28 0 

20.6 Kohustuste vähenemine -204 -204 -234 -30 0 

Finantseerimistehingud kokku -204 -204 -206 -2 0 
Riigikassast saadud siirded 279 345   

Riigikassale üle antud siirded -7 421   

Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus 882   
 

1Veerus on kajastatud 08.12.2010  vastu võetud „2011.aasta riigieelarve seadusega“ kinnitatud summad ilma 
2010. aastast üle kantud jääkideta. 
2Ülevaate 2011 lõpliku eelarve kujunemisest annab raamatupidamise aruande lisa 22. 
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s.h. eelarve täitmise aruanne üksikasutuste lõikes  

Klassifikaatori 
kood Nimetus 

2011 
esialgne 
eelarve 

2011 lõplik 
eelarve 

2011 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus lõplik 
eelarve 

Üle viidud 
2012 

aastasse 

Asutuse nimetus: Kaitseministeerium  

Kulude tasumine kokku -79 285 -79 808 -74 202 5 606  -5 592 
4 Eraldised -35 529 -35 412 -34 054 1 358 -1 358 

5 Tegevuskulud -43 756 -44 396 -40 148 4 248 -4 234 

Finantseerimistehingud kokku -204 -204 -206 -2 0 
20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 28 28 0 

20.6 Kohustuste vähenemine -204 -204 -234 -30 0 

Asutuse nimetus: Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri muuseum  

Kulude tasumine kokku -457 -463 -455 8 -7 
5 Tegevuskulud -457 -463 -455 8 -7 

Asutuse nimetus: Seli Tervisekeskus  

  Riigieelarve kulud kokku -456 -475 -463 12 -12 
5 Tegevuskulud -456 -475 -463 12 -12 

Asutuse nimetus: Kaitseressursside Amet  

Kulude tasumine kokku -3 072 -3 098 -3 072 26 -26 
4 Eraldised -300 -278 -278 0 0 

5 Tegevuskulud -2 772 -2 820 -2 794 26 -26 

Asutuse nimetus: Kaitsevägi  

Kulude tasumine kokku -150 419 -154 604 -153 406 1 198 -1 189 
4 Eraldised -5 269 -5 783 -5 779 4 0 

5 Tegevuskulud -145 150 -148 821 -147 627 1 194 -1 189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2011 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

40 

 
LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARU ANDELE 
 
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kas utatud arvestusmeetodid 
 
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea 
raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti 
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja 
antud juhendid, riigi raamatupidamise üldeeskirjas ning Kaitseministeeriumi valitsemisala 
raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud nõuded. 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 
 
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi m uudatused 
 
Alates 01. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga, mille tulemusena Eesti kroon (EEK) 
asendus Euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeriti raamatupidamisarvestus Eurodesse ning 
2011. aasta ja sellele järgnevate perioodide finantsaruanded on koostatud Eurodes. 
Võrdlusandmed konverteeriti ametliku kursiga 1 EUR = 15,6466 EEK. 
 
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.  
 
Iseseisvate raamatupidamisüksuste finantsnäitajad on raamatupidamise aastaaruandes koostatud 
rida-realt, omavahelised nõuded ja kohustused ning tulud ja kulud on elimineeritud. 
 
Arvestuse alused 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. 
Majandustehingud kirjendatakse nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. 
 
Tehingud välisvaluutas 
 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja 
kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva 
Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.  
 
Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi 
tulemiaruandes, kusjuures tegevustuludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja 
kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud 
kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud finantstuludes ja -kuludes. 
 
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 pangakontod 
 
Bilansis kajastatakse raha ja pangakonto kirjel: 
- sularaha kassades; 
- pankades avatud arvelduskontode jääke. 
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Finantsvarad 
 
Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara 
eest makstud tasu õiglane väärtus. Juhul kui soetatud finantsvara eest tasutakse kohe rahas, 
loetakse selle soetusmaksumuseks saadud rahasumma nominaalväärtust. Juhul kui tasumine 
toimub alles teatud pikema ajaperioodi möödudes, loetakse soetusmaksumuseks saadaoleva 
tasu nüüdisväärtust. 
 
Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et 
nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Nõuded kajastatakse bilansis 
nõudeõiguse tekkimise momendil. Iga nõude laekumise tõenäolisust on käsitletud individuaalselt. 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.  
 
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 kasutades diskontomäära 6% aastas. 
 
Varud 
 
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega 
seotud otsestest kulutustest (välja arvatud käibemaks), milleta varud ei oleks praeguses olukorras 
ja koguses. Asutuste vahelist varude üleandmist ja vastuvõtmist ei kajastata varude müügina, vaid 
siirdena. 
 
2010. aastal muudeti kaitseotstarbeliste varude arvestuspõhimõtet. Arvestades riigi 
raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust, kajastatakse kaitseotstarbelised varud, mida 
kasutatakse ainult militaareesmärkidel (v.a strateegilised varud) erandina soetamisel kuludes. 
Laos ja kasutuses olevate varude koguse ja asukoha kohta peetakse bilansivälist arvestust. 
Bilansivälised varud on esitatud raamatupidamisaruande lisas nr 23.  
 
Osalused tütarettevõtjates ja sihtasutustes 
 
Bilansis on kajastatud osalus OÜ E-Arsenal  ning osalus SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute 
Keskus netovaras kapitaliosaluse meetodil.  
 
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.  
 
Investeeringud tütarettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle 
meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida 
korrigeeritakse järgmistel perioodidel osalusega muutustes tütarettevõtte omakapitalis ja 
omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.  
 
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. 
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Kinnisvarainvesteeringud 
 
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud Kaitseministeeriumi bilansis olevad korterid, 
pikaajaliste rendi-ja hoonestusõiguse lepingutega koormatud kinnistud ning kinnistud, mida 
planeeritakse tulevikus võõrandada. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse 
meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum). Uutel 
kinnisvarainvesteeringutel (hooned) määratakse eeldatava kasuliku eluea normid vahemikus 20-
50 aastat. 
 
Materiaalne põhivara  
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Väheväärtuslike varade maksumusega 300 eurot kuni 
2 000 eurot (ilma käibemaksuta) ostuhind kajastatakse kuludes nende kasutuselevõtmise hetkel 
ning arvestus toimub raamatupidamises bilansiväliselt. 
 
Parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele juhul, kui 
need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele ning 
kulutuste maksumus on vähemalt 2 000 eurot (ilma käibemaksuta). Jooksva hoolduse ja 
remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse tulemiaruandes perioodi kuluna. 
 
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara soetusmaksumusse võetakse 
arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda ja asukohta. Põhivara 
soetusmaksumusse ei kapitaliseerita makse ja lõive.  
 
Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara 
objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Põhivara kasulikku eluiga inventeeritakse 
aastainventuuri käigus. Kui vara hinnanguline kasulik eluiga erineb oluliselt eelnevalt kehtestatust, 
siis muudetakse vara järelejäänud kasulikku eluiga, millest tulenevalt muutub järgmistel 
perioodidel varale arvestatav kulum. 
 
Uutel varadel määratakse Kaitseministeeriumi valitsemisalas eeldatava kasuliku eluea normid 
vara liikide lõikes järgmistes vahemikes: 
- hooned 20 - 50 aastat  -    inventar  2 - 10 aastat  
- rajatised  10 - 40 aastat  -    arvutustehnika 2 -   3 aastat   
- masinad ja seadmed   5 - 10 aastat  -    relvastus       10 aastat 
  
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on 
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi 
varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale. 
 
Materiaalse põhivara bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid 
sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla 
tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viiakse läbi vara kaetava väärtuse 
hindamine. Kui hinnanguline kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse 
see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate 
rahavoogude nüüdisväärtus (ehk kasutusväärtus) või selle vara õiglane väärtus, mida on 
vähendatud müügikulutustega, olenevalt kumb on kõrgem. Vara õiglase väärtuse määramisel 
kasutatakse vajadusel asutusteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna kasumiaruande samal real kus on kajastatud allahinnatud vara amortisatsioon. 
 
Ümberhindlused 
 
Aastal 2005 viidi läbi ühekordne põhivarade ümberhindamine, mis tulenes vajadusest korrigeerida 
varasemaid puudujääke raamatupidamises või võtta arvesse enne 1996 toimunud 
hüperinflatsiooni. Alates 2006. aastast viiakse täiendavaid ümberhindlusi läbi aruandeperioodil 
maakatastrisse kantud maade ja muude varade osas, mis on jäänud varasemalt arvele võtmata 
või ümber hindamata. 
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Ümberhindluse läbiviimiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millele 
turuväärtus puudub, kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Lihtsustatult on lubatud 
hinnata maad, kasutades maa maksustamishinda. 
 
2011. aastal läbi viidud  materiaalse põhivara ümberhindlus on esitatud raamatupidamisaruande 
lisas nr 11. 

   
Immateriaalne põhivara 
 
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta 
ja soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 
langusest tulenevad allahindlused. Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga 
immateriaalse vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis viiakse 
läbi vara väärtuse languse test ja vajadusel hinnatakse vara alla tema kaetavale väärtusele.  
 
 
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Uutel varadel  
määratakse eeldatava kasuliku eluea normid vahemikus 2 - 20 aastat. 
  
Üldjuhul kajastatakse uurimis-ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on 
arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel 
tehtavates tegevustes. 
 
Finantskohustused 
 
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on 
finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende 
korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse 
arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea 
jooksul. 
 
Rendiarvestus 
 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud lepingud kajastatakse kasutusrendina. 
 
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses 
või miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses juhul, kui viimane on madalam. Kapitalirendi 
tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga. Kapitalirendimaksed 
jagatakse kohustust vähendatavateks põhiosa tagasimakseteks ja intressikuluks. 
 
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed 
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna. 
 
Sihtfinantseerimine 
 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, 
mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei 
kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab 
sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. 
 
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. 
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemi-
aruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. 
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Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
 
Bilansis kajastatakse eraldis juhul, kui Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusel lasub enne 
bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud 
kohustus, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille kohustuse summat on võimalik 
usaldusväärselt mõõta. Eraldiste hindamisel on lähtutud tegevjuhtkonna hinnangutest, 
kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest ning need kajastatakse bilansis 
summas, mis on bilansipäeva seisuga vajalikud eraldisega seotud kohustuste rahuldamiseks. 
Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga. 
 
Pensionieraldistena on kajastatud töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja 
pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse 
välja eraldi endistele ja praegustele töötajatele. Eripensionid 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 
väljateenimist. 
 
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on juhtkonna hinnangul väiksem kui 
mitterealiseerumise tõenäosus, on avalikustatud tingimuslike kohustustena raamatupidamise 
aastaaruande lisades. 
 
Tulude arvestus 
 
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. 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. 
 
Kulude arvestus 
 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mitte-
tagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude 
soetusmaksumusena. 
 
Siirded ja netovara 
 
Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes 
annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutuselt neile laekunud raha. 
Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslaste ning Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste vahelised muud 
tehingud (varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikused üleandmised). Käesolevas 
aastaaruandes on Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste vahelised siirded nõuete ja 
kohustuste ning tulude ja kulude osas elimineeritud. 
 
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega 
viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi varade ja kohustuste vahe muutusena. 
Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) 
kajastatakse otse varade ja kohustuste vahe muutusena. 
 
Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamiskuupäeva vahemikul, kuid on seotud 
aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2011 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

45 

 
Riigieelarve täitmise aruanne 
 
Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 
printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis erinevad 
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, st nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi 
kuludena; 

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

d. teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud 
toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 

 
Arvestuspõhimõtete muudatus 
 
Alates 2011. aastast kajastatakse pangakontode liikumisena ülekandeid ja laekumisi nendel e-
riigikassa kontodel, mille jääk viiakse automaatselt üle uude eelarveaastasse (toetused, tulud 
majandustegevusest, tagatised). Varasematel aastatel kajastati laekumisi ja ülekandeid siiretena. 
Toetuste, tulud majandustegevusest ja tagatiste konto jäägid seisuga 31.12.2010 moodustasid 
kokku 784 tuhat eurot. Tulenevalt arvestuspõhimõtte muudatusest, on seisuga 31.12.2010 
korrigeeritud: 
 

  31.12.2010 
Korrigeeri-

mine 
Korrigeeritud 
31.12.2010 

Bilanss:     
Raha ja pangakontod 758 784 1 542 
Netovara  191 104 784 191 888 
     
Rahavoogude aruanne:    
Netofinantseerimine eelarvest 246 018 784 246 802 
Puhas rahavoog 373 784 1 157 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 758 784 1 542 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 373 784 1 157 
     
Varade ja kohustuste vahe muutuse aruanne   
Siire tulemi elimineerimisest  -33 718 784 -32 934 
Saldo 31.12.2010 191 104 784 191 888 
     
Lisa 3     
Arvelduskontod pankades 758 784 1 542 
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Lisa 2 Konsolideeritud asutused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad 
  

Tegevus- 
tulud 

Tegevus- 
kulud 

Finants- 
tulud ja -

kulud Varad 
Kohus- 
tused Netovara 

2010 
            

Kaitseministeerium 6 673 -74 724 -9 709 55 236 198 185 -142 949 

Teabeamet  4 -8 174 -27 10 149 1 273 8 876 

Kaitseressursside Amet 23 -2 906 -30 1 213 640 573 

Kaitsevägi 1 555 -191 487 -30 334 569 12 659 321 910 

Laidoneri Muuseum 2 -565 0 2 577 31 2 546 

Seli Tervisekeskus 7 -499 0 946 14 932 

Elimineerimised -12 12 0 -1 -1 0 

Kokku 8 252 -278 343 -9 796 404 689 212 801 191 888  

2011             

Kaitseministeerium 3 055 -78 467 -11 223 63 872 228 045 -164 173 

Teabeamet  2 -15 103 -26 11 539 1 174 10 365 

Kaitseressursside Amet 45 -3 221 -30 1 261 751 510 

Kaitsevägi 5 359 -197 710 -113 330 723 13 020 317 703 

Laidoneri Muuseum 2 -622 0 2 436 24 2 412 

Seli Tervisekeskus 5 -544 0 892 17 875 

Elimineerimised -22 22 0 0 0 0 

Kokku 8 446 -295 645 -11 392 410 723 243 031 167 692 

 
 
 
Lisa 3 Raha ja selle ekvivalendid 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  31.12.2011 31.12.2010 
Arvelduskontod pankades 882 1 542 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 882 1 542 

 
Riigiasutustel on lubatud kasutada krediidiasutustes arvelduskontosid erandjuhul rahandusministri loal. 
Kaitseministeeriumi valitsemisalas on avatud iseseisvad arvelduskontod Teabeameti ning Eesti Vabariigi 
Alalise Esinduse NATO juures tegevuse finantseerimiseks. Pangakonto liikumistena kajastatakse ka e-
riigikassas toetuste, tulu majandustegevusest ning tagatiste konto laekumised ning ülekanded. 
 
 
 
 
. 
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Lisa 4 Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 
 (tuhandetes eurodes) 
 

4.A.  Nõuded ja kohustused     
  2011 2010 

  
Lühiajalised 

nõuded 
Lühiajalised 
kohustused 

Lühiajalised 
nõuded 

Lühiajalised 
kohustused 

Riigiraamatupidamiskohustuslased 2 175 2 999 1 857 3 189 

   s.h Maksu- ja Tolliamet 1 918 2 984 1 854 3 172 

Kohalikud omavalitsused 5 5 1 4 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 903 5 3 089 7 

   s.h Kaitseliit 817 0 2 908 0 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 110 441 11 433 

Avaliku sektori üksused kokku 3 193 3 450 4 958 3 633 

Sidusüksused 0 21 0 21 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 3 193 3 471 4 958 3 654 

 
4.B.  Tulud ja kulud       

  2011 2010 
  

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants-
tulud ja  
-kulud 

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants-
tulud ja  
-kulud 

Riigiraamatupidamis-
kohustuslased 30 -18 822 0 34 -22 639 0 

        s.h Maksu- ja Tolliamet 0 -17 825 0 0 -22 334 0 

Kohalikud omavalitsused 6 -168 0 14 -139 0 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 86 -24 507 0 145 -20 909 0 

          s.h Kaitseliit 79 -24 303 0 145 -20 576 0 

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

23 -4 587 75 11 -4 474 -76 

Avaliku sektori üksused kokku 145 -48 084 75 204 -48 161 -76 

Sidusüksused ja muud avaliku 
sektori üksused 

0 -225 0 0 -256 0 

Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 145 -48 309 75 204 -48 417 -76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kaitseministeeriumi konsolideeritud majandusaasta aruanne 2011 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Marran, kantsler 
 

48 

 
Lisa 5 Maksunõuded ja kohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Maksude ettemaksed Maksukohustused 
Maksuliik   31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 
Käibemaks     92 458 
Sotsiaalmaks     1 821 1 723 
Üksikisiku tulumaks     784 743 
Töötuskindlustusmaks     185 177 
Kogumispension      55 35 
Erisoodustusmaks     46 36 
Loodusressursside kasutamise kohustus     3 1 
Tollimaks 218 155 0 0 
Ettemaksukonto jääk 1 700 1 699 0 0 
Kokku  1 918 1 854 2 986 3 173 

 
 
Lisa 6 Muud nõuded ja kohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

6.A. Nõuded   
  31.12.2011 31.12.2010 
Lühiajalised nõuded     
Nõuded ostjate vastu 104 714 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu -17 -565 
Kokku nõuded ostjate vastu 87 149 

 
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas ostjate vastu toimusid järgmised muutused (aasta kohta): 
Saldo perioodi alguses ( 31.12.2010)    -565   
Täiendavalt kajastatud allahindlus                                      -42        
Ebatõenäoliseks tunnistatud nõuete laekumine                 565  
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded                             25  
Saldo perioodi lõpus ( 31.12.2011)                                  -17  
 
Aruandeperioodil laekus OÜ Dekoil mahutite rendi eest ebatõenäoliseks tunnistatud nõudeid 
kokku summas 565 tuhat eurot (nõuded tunnistati ebatõenäoliselt laekuvaks perioodil 2005-
2010). 

  
Muud nõuded ja viitlaekumised:  31.12.2011 31.12.2010 
Trahvinõuded 0 1 
Viitlaekumised 1 1 
Nõuded toetuste ja siirete eest (vt lisa 15.A) 15 9 
Kinnipidamised töötasudest 2 2 

Makstud tagatisdeposiidid1 183 171 

Muud nõuded2 101 98 
Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded -1 -2 
Kokku muud nõuded ja viitlaekumised 301 280 
1Makstud tagatisdeposiitidena on kajastatud välisteenistuses olevatele teenistujatele üüritud 
korterite deposiidid ning arbitraažimaks hagiavalduse eest Sans Souci s.r.o vastu (22 tuhat 
eurot). 
 
2Kirjetel muud nõuded ja kohustused kajastatakse, tulenevalt riigisaladuse kaitse tagamise 
nõuetest, koondatuna ka julgeolekuasutuse (Teabeamet) nõuded ja kohustused. Muude nõuete 
kogusummast 60% (60 tuhat eurot) moodustavad Teabeameti nõuded. 
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Ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide kulud:  31.12.2011 31.12.2010 
Ettemakstud toetused (vt lisa 15.B) 1 038 3 135 
Ettemakstud kindlustuspreemiad 8 8 
Kulude ettemaksed töövõtjatele 625 467 

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud3 4 162 3 107 
Kokku ettemakstud toetused ja tulevaste perioodide 
kulud 5 833 6 717 
 
3Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuluna kajastatakse ettemaksed kaupade ja teenuste 
eest, mida kajastatakse tekkepõhiselt kuluna järgmisel aruandeperioodil.   
 
Olulisemad muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 

• ÜRO rahuvalveoperatsioonide kulud 887 tuh eurot; 
• Foreign Military Sales Programm (FMS) lepingute jääk, mida kasutatakse tulevikus 

sõlmitavate lepingute eest tasumiseks 693 tuhat eurot; 
• Helikopteri piloodi tüübiõppe lepingu  jääk 433 tuhat eurot; 
• Robinson Helicopter Company´le summas 392 tuhat eurot kopteri K-63 remondi eest 

vastavalt sõlmitud lepingule; 
• NATO Airlift Managament Agency osamaks summas 256 tuhat eurot perioodi 01.-04.2012 

eest; 
• Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi poolt pikaajalisse välislähetusse saadetud töötajate laste 

20011/2012 õppeaasta II poolaasta õppemaks summas 227 tuhat eurot; 
• Helmes AS-le 221 tuhat eurot tarkvara litsentside eest; 
• Lithunian Armed Forces Air Base´le ORA Policing Mission 2012 I kvartali osamakse 

ettemaks summas 133 tuhat eurot vastavalt sõlmitud lepingule. 
 

 
Pikaajalised nõuded 31.12.2011 31.12.2010 

Muud pikaajalised nõuded4 14 13 
Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus -2 -2 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud5 26 116 
Kokku pikaajalised nõuded 38 127 

 
4Pikaajalise nõudena on kajastatud: 

• Nõue kaitseministeeriumi endise töötaja vastu (nõude nominaalne kogusumma 8 tuhat 
eurot, tagasimakse lõpptähtaeg on 2022. aasta); 

• Kaitseväe töötaja koondamishüvitise tagasinõue vastavalt kohtumäärusele (nõude 
nominaalne kogusumma 5 tuhat eurot, tagasimakse lõpptähtaeg on 2014. aasta); 

• Kaitseväe töötaja koondamishüvitise tagasinõue vastavalt kohtuotsusele (nõude 
nominaalne kogusumma 1 tuhat eurot, tagasimakse lõpptähtaeg on 2013. aasta). 

  
5Real „Ettemakstud tulevaste perioodide kulud“ on kajastatud: 

• Võrguseadme ENTERASYS tarkvara uuendused 16 tuhat eurot (kantakse kuludesse 
2013-2014); 

• Küberlabori simuleerimistarkvara litsentsid 6 tuhat eurot (kantakse kuludesse 2013-
2014); 

• IMB serverite uuendused 2 tuhat eurot (kantakse kuludesse 2013); 
• Tulemüüri tugiteenus 2 tuhat eurot (kantakse kuludesse 2013-2014). 
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6.B.Kohustused   
Muud kohustused ja saadud ettemaksed:  31.12.2011 31.12.2010 
Intressikohustused 1 2 

Tagatistasud6 21 23 
Muud kohustused2 559 712 
Kokku muud kohustused ja saadud ettemaksed 581 737 
Toetusteks saadud ettemaksed ( vt lisa 15.A) 0 614 
 
Intressikohustusena on kajastatud kapitalirendilepingust tulenev 2011. aasta intress, mis kuulub 
tasumisele 2012. aastal. 
 
6Tagatistasudena on kajastatud: 

• 2011. aastal  korraldatud riigihangete 13 pakkuja pakkumusaegsed tagatised kogu- 
summas 17 tuhat eurot; 

• Paldiski sõdurikodu kohviku rendilepingu tagatis 4 tuhat eurot. 
 
 

 
 

6.C.Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja kohustustelt   
Muud finantstulud:  31.12.2011 31.12.2010 
Intressitulu deposiitidelt 2 3 
Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt 1 0 
Kokku muud finantstulud 3 3 

 
 
Lisa 7 Varud 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  31.12.2011 31.12.2010 
Mobilisatsioonivarud 4 717 4 638 
Tooraine ja materjalid 1 034 979 
Ettemaksed varude eest 8 200 1 326 
Ostetud kaubad müügiks 2 3 
Varud kokku 13 953 6 946 

 
Kaitseministeerium alustas 2006. aastal mobilisatsioonivarude soetamist, mis võetakse kasutusele kaitseväe 
valmisoleku tõstmisel ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel rahuaja riigikaitse seaduses sätestatud korras. 
Varude soetamise ja hoiustamise ning kasutuselevõtu otsustab kaitseminister. Mobilisatsioonivarusid 
bilansilise maksumusega 859 tuhat eurot hoitakse teiste osapoolte vastutaval hoiul. 
 
Seisuga 31.12.2011 on tooraine ja materjali varudes kajastatud Kaitseväe põhitegevuseks soetatud kütus- ja 
määrdeained, kuivtoidupakid, toiduained ning puitmaterjal.  
 
Ettemaksed varude eest seisuga 31.12.2011 võrrelduna seisuga 31.12.2010 suurenesid 6 874 tuhande euro 
võrra.  Ettemakseid on teostatud Kaitseväes 6 ja Kaitseministeeriumis 2 lepingu alusel. 
 
Olulisemad varude ettemaksed seisuga 31.12.2011: 

• Laskemoon 7 220 tuhat eurot hankijatele Companhia Brasileira De cartuchos ja Instalasa S.A 
(tarnete tähtajad 2012); 

• 3-D radari hanke lepingu alusel 740 tuhat eurot hankijale Thales –Raytheon Systems. 
 
Bilansivälised varud on esitatud lisas nr 23.
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Lisa 8 Osalus sihtasutuses 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Osaluse % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum 
kapitaliosalusest 

Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

  31.12.11 31.12.10 01.01.11 01.01.10 2011 2010 31.12.11 31.12.10 

Rahvusvaheline 
Kaitseuuringute 
Keskus 100% 100% 143 117 74 26 217 143 
Kokku     143 117 74 26 217 143 

 
 
 
Lisa 9 Osalus tütarettevõttes 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Osaluse % 
Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

Kasum kapitali-
osalusest 

Osaluse 
võõran-
damine 

Osa-
luse 

soetus  
Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus 

  31.12.11 31.12.10 01.01.11 01.01.10 2011 2010  2011 2010  31.12.11 31.12.10 
AS Erika 
Neli 100% 100% 228 330 0 -102 -228 0 0 228 
OÜ E-
Arsenal     9 0 0 0 0 9 9 9 
Kokku     237 330 0 -102 -228 9 9 237 

 
 
Veerus „osaluse võõrandamine 2011“ on kajastatud AS Erika Neli aktsiate üleandmine Riigi Kinnisvara AS-
le. 
 
Vastavalt AS Erika Neli ja Kaitseministeeriumi vahel 21.01.2010 sõlmitud osaühingu E-Arsenal ostu-
müügilepingule tasuti AS-le Erika Neli 2010. aastal 8 947 eurot. Osa valduse üleandmiseks kohustus AS 
Erika Neli andma kontohaldurile korralduse väärtpaberite makseta ülekande tehingu tegemiseks 
Kaitseministeeriumi väärtpaberikontole, mille tulemusena saab OÜ E-Arsenal osa valitsejaks 
Kaitseministeerium. Väärtpaberitehingu korraldus toimus 19.08.2011. 
 
AS Erika Neili aktsiate üleandmise ning osaühing E-Arsenal osaluse soetuse asjaoludest on antud pikem 
ülevaade tegevusaruande alajaotuses „OÜ E-Arsenal“ lehekülgedel 28-29. 
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Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.10) 4 988 
Akumuleeritud kulum -20 
Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.10) 4 968 

    
Aruandeperioodi liikumised:   
Müük -10 
Ümberklassifitseerimine materiaalsesse põhivarasse -2 944 
Amortisatsioon -38 

Kokku liikumised -2 992 

    
Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.11) 2 034 
Akumuleeritud kulum -58 
Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.11) 1 976 

Sh kasutusrendile antud:   
   Soetusmaksumus 67 
   Jääkväärtus 67 

 
 

  2011 2010 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt 5 28 
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud 1 1 

 
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 31.12.2011 31.12.2010 

Järgmisel majandusaastal 6 5 
2. kuni 5.aastal 21 22 
  Peale 5.aastat 119 124 

 
 
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud: 

• 41 eluruumi jääkmaksumuses 555 tuhat eurot, sh maa 14 tuhat eurot; 
• kasutamata maa Tallinnas, Tervise tn 4 väärtusega 1 354 tuhat eurot; 
• pikaajaliste rendilepingutena koormatud Männiku harjutusvälja kinnistu pindalaga 153,69 ha 

väärtusega 30 tuhat eurot; 
• Hoonestusõiguse lepinguga koormatud ½ osa maaüksusest aadressiga Tallinn, Maleva tn 1 

väärtusega 37 tuhat eurot.  
 
Aruandeperioodil erastati 1 eluruum Sõle 48/Kaera 26 asuvas elamus (erastamishind 304 eurot , jääkväärtus 
10 tuhat eurot). Ülejäänud 39 eluruumi Sõle 48/ Kaera 26 asuvas elamus kuuluvad Kaitseministeeriumi 
omandisse tuginedes Vabariigi Valituse 07.03.1995 korraldusele nr 236-k ja kohtuotsusele tsiviilasjas nr 2-
2/677/03, kuid on koormatud üürilepingutega ning ei kuulu erastamisele. Tuginedes asjaolule, et 
Kaitseministeerium ei kasuta nimetatuid kortereid oma eesmärkide täitmisel ning ei oma vara üle sisulist 
kontrolli, anti korterid 13.02.2012 üle Riigi Kinnisvara AS-le . 
 
Kaadrikaitseväelastele antud tööandja eluruume ei kajastata kinnisvarainvesteeringutena (kajastatakse 
materiaalse põhivarana). 
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Lisa 11 Materiaalne põhivara 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Maa 
Hooned ja 
rajatised 

Kaitseots-
tarbeline 
põhivara 

Masinad 
ja 

seadmed 
Muu 

põhivara 

Lõpeta-
mata tööd 

ja ette-
maksed Kokku 

  

Jääk perioodi alguses (31.12.10) 
  Soetusmaksumus 14 739 234 890 288 959 45 603 6 728 20 955 611 874 
  Kogunenud kulum 0 -49 426 -146 905 -30 939 -4 698 0 -231 968 

  Jääkväärtus 14 739 185 464 142 054 14 664 2 030 20 955 379 906 
  

Soetused ja parendused 49 389 2 019 1 080 100 47 768 51 405 

Siirded -14 14 859 7 548 1 778 6 -24 714 -537 
Saadud mitterahaline 
sihtfinantseerimine1 0 0 2 832 0 0 0 2 832 
Saadud mitterahalised 
sissemaksed2 44 146 0 0 0 0 190 

Kulum ja allahindlus 0 -12 116 -32 999 -5 879 -786 0 -51 780 

Mahakandmine jääkväärtuses -1 -464 -49 -17 0 -12 -543 
Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine3 -186 -447 0 0 0 -71 -704 
Üle antud mitterahalised 
sissemaksed4 -22 -53 0 0 0 0 -75 

Ümberhindlus 7 15 0 0 0 0 22 

Ümberklassifitseerimine  2 944 3 214 4 172 1 354 77 -8 776 2 985 

Kokku liikumised 2 821 5 543 -16 477 -1 684 -603 14  195 3 795 
                  

Jääk perioodi lõpus (31.12.11) 
  Soetusmaksumus 17 560 251 769 300 835 49 917 6 878 35 150 662 109 
  Kogunenud kulum 0 -60 762 -175 258 -36 937 -5 451 0 -278 408 

  Jääkväärtus 17 560 191 007 125 577 12 980 1 427 35 150 383 701 
           
Sh kapitalirendi tingimustel:               
Soetusmaksumus 0 2 069 0 0 0 0 0 

Jääkväärtus 0 1 690 0 0 0 0 0 

Sh kasutusrendile antud varad:            
Soetusmaksumus 0 17 836 0 0 0 0 0 

Jääkväärtus 0 11 459 0 0 0 0 0 
 
Saadud ja üle antud mitterahalise sihtfinantseerimisena käsitletakse tasuta saadud põhivara väljastpoolt 
riigiraamatupidamiskohustuslasi,  saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena kajastatakse saadud ning üle 
antud mitterahalise sihtfinantseerimisena kajastatakse üleantud tasuta põhivara. 
 
Siirded- asutuste vahelisi varade üleandmisi, samuti tsentraliseeritud hanke korras soetatud põhivara 
üleandmisi nimetatakse siireteks ning vara üleandmine kajastatakse üle antud siirdena ja vastuvõtmine 
saadud siirdena. 
 
1Real „Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine“ on kajastatud Ameerika Ühendriikidelt välisabiprogrammi 
Foreign Military Funding (FMF)  raames saadud kaitseotstarbeline põhivara (sideseadmed, relvastus ja 
mehitamata lennuki varuosad) kokku soetusmaksumuses 2 832 tuhat eurot (vt ka lisa 15.A). 
 
2Real „Saadud mitterahalised sissemaksed“ on kajastatud Keskkonnaministeeriumilt saadud Järva 
maakonnas Koeru alevikus ning Harju maakonnas Keila linnas asuvad kinnistud koos oluliste osadega kokku 
jääkväärtuses 190 tuhat eurot, sealhulgas 2 maatükki maksumusega 44 tuhat eurot, 2 hoonet jääk-
väärtusega 146 tuhat eurot ning 1 rajatis jääkväärtusega 0 eurot. 
 
3Aruandeperioodil anti Kaitseliidule tasuta üle 23 kinnistut koos oluliste osadega kokku jääkväärtuses 704 
tuhat eurot, sealhulgas maa maksumusega 186 tuhat eurot, hooned ja rajatised jääkväärtuses 447 tuhat 
eurot ja lõpetamata ehitus maksumusega 71 tuhat eurot (vt ka lisa 15.B): 
 1) Harju maakonnas Keila linnas Aia tn 35 kinnistu; 
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 2) Järva maakonnas Koeru alevikus Põllu tn 28 kinnistu; 
 3) Pärnu maakonnas Audru vallas Lemmetsa külas Saugaserva kinnistu; 
 4) Tartu maakonnas Tartu linnas Võru 175 kinnistu; 
 5) Valga maakonnas Valga linnas Võru tn 12a kinnistu; 

6) Viljandi maakonnas Saarepeedi vallas Peetrimõisa külas Veterinaariakeskuse garaažide/Karula 3 
kinnistu; 

 7) Ida-Viru maakonnas Avinurme vallas Paadenurme külas Jutulinnu kinnistu; 
 8) Järva maakonnas Paide vallas Eivere külas Metsavana kinnistu; 
 9) Lääne maakonnas Martna vallas Keskvere külas Ronja kinnistu; 
 10) Valga maakonnas Tõlliste vallas Jaanikese külas Metsniku kordoni kinnistu; 
 11)  Harju maakonnas Saku vallas männiku külas Trapi tee 1a kinnistu; 
 12) Ida –Viru maakonnas Lohusuu vallas Raadna külas Vetevoo kinnistu; 
 13) Jõgeva maakonnas Jõgeva linnas Aia tn 36a kinnistu; 
 14) Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas Mehaanika tn 22a kinnistu; 
 15) Järva maakonnas Väätsa vallas Lõõla külas Nublu kinnistu; 
 16) Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas Pikk tn 18 kinnistu; 
 17) Põlva maakonnas Põlva linnas Lao tn 11b kinnistu; 
 18) Pärnu maakonnas Saarde vallas Tihemetsa alevikus Hooldekodu tee 1 kinnistu; 
 19) Rapla maakonnas Rapla vallas Alu alevikus Alu mõisa kinnistu; 
 20) Rapla maakonnas Rapla linnas Jürna tee 5kinnistu; 
 21) Rapla maakonnas Rapla vallas Rapla linnas Vahe tn 3 kinnistu; 
 22) Viljandi maakonnas Saarepeedi vallas Peetrimõisa külas Karula tee 7 kinnistu; 
 23) Võru maakonnas Võru linnas Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 1 kinnistu. 
 
4Mitterahalise sissemaksena anti Riigi Kinnisvara AS-le üle 2 kinnistut  ja 5 korteriomandit hariliku väärtusega 
kokku 75 tuhat eurot: 
  1) Harjumaal Tallinna linnas Vene tn 31 kinnistu; 
  2) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Põima kõlas Põima linnaku kinnistu; 
  3) Tartu maakonnas Tartu linnas Ravila 49-12 korteriomand, 
  4) Võru maakonnas Võru linnas Laane 4-51 korteriomand; 
  5) Võru maakonnas Võru linnas Laane 4-13 korteriomand; 
  6) Võru maakonnas Võru linnas Laane 6-1korteriomand; 
  7) Võru maakonnas Võru linnas Kubja tee 1-28 korteriomand.  
 

 2011. aastal viidi läbi ümberhindlus maade osas, mis kanti maakatastrisse ning mida ükski avaliku sektori 
üksus ei olnud varem bilansis arvele võtnud. Maa ümberhindluse käigus hinnati üles kokku 6 objekti. Maa 
hinnati ümber ümberhindluse läbiviimisel kehtinud maa maksustamishinna järgi. Hoonete osas viidi läbi 
ümberhindlus 1 objekti osas. 

 
 

Lisa 12 Immateriaalne põhivara 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  Tarkvara 
Kasutusele võtmata 
vara ja ettemaksed Kokku 

Soetusmaksumus perioodi alguses (31.12.10) 4 858 435 5 293 

Kogunenud kulum -3 473 0 -3 473 

Jääkväärtus perioodi alguses (31.12.10) 1 385 435 1 820 

        

Aruandeperioodi liikumised:       
Soetused ja parendused  306 284 590 
Kulum ja allahindlus -524 0 -524 

Siirded 110 -147 -37 

Ümberklassifitseerimine 138 -179 -41 

Kokku liikumised 30 -42 -12 

        
Soetusmaksumus perioodi lõpus (31.12.11) 5 381 393 5 774 

Kogunenud kulum -3 966 0 -3 966 
Jääkväärtus perioodi lõpus (31.12.11) 1 415 393 1 808 
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Lisa 13 Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

  
Perioodi 

algul 

Kasutatud 
perioodi 
jooksul 

Tühistatud/ 
lisandunud 

perioodi 
jooksul 

Arvestatud 
intrsessi-

kulu 
Perioodi 

lõpul 

2010         

Eraldised kohtuprotsesside suhtes 13 0 3 0 16 
Muud eraldised 501 -501 201 0 201 
Pensionieraldised, sh 164 974 -3 491 23 617 9 701 194 801 
 Kaitseväe eripensionid 162 814 -3 491 22 506 9 572 191 401 

 Avaliku teenistuse pensionisuurendus 2 160 0 1 111 130 3 400 

Kokku 165 488 -3 992 23 821 9 701 195 018 

sh lühiajalised 3 800 -3 992 4 238 0 4 046 

     pikaajalised (pensionieraldis) 161 688 0 19 583 9 701 190 972 
2011           

Eraldised kohtuprotsesside suhtes 16 -4 -4 0 8 
Muud eraldised 201 -201 409 0 409 
Pensionieraldised, sh 194 801 -3 775 28 510 11 458 230 994 
 Kaitseväe eripensionid 191 401 -3 775 27 139 11 255 226 020 

 Avaliku teenistuse pensionisuurendus 3 400 0 1 371 203 4 974 

Kokku 195 018 -3 980 28 915 11 458 231 411 

sh lühiajalised 4 046 -3 980 4 776 0 4 842 

     pikaajalised (pensionieraldis) 190 972 0 24 139 11 458 226 569 
      

 31.12.2011 31.12.2010   

 Bilansivälised tingimuslikud kohustused  369 250   
 
Muude eraldistena on kajastatud kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistusülesannete täitmise tõttu 
saadud vigastuste ühekordsete toetuste väljamaksmiseks moodustatud eraldised. 
 
Kaitseväe väljateenitud aastate pensioni eraldisi on arvestatud kokku  3450-le isikule, nendest praeguseid 
töötajaid 2699 (s.h 992 ohvitseri ja 1707 allohvitseri ), pensionäre 634 (sellest  572-le on määratud 
väljateenitud aastate pension, sh 6 endist kaitseväe juhatajat, 51-le töövõimetuspension ja 5-le  
toitjakaotuspension) ja reservväelasi 117. Lühiajaline eraldis on arvestatud 54-le seisuga 31.12.2011 
teenistuses olevale kaitseväelasele ja 580-le pensioni saajale. 
 
Eraldise arvestamisel praegustele tegevteenistujatele on lähtutud KVTS § 196, mis sätestab, et 
kaitseväelasel, reservväelasel ja eruväelasel, kellel on vähemalt 20-aastane kaitseväeteenistuse staaž või 
vähemalt 25-aastane üldine pensionistaaž, millest kaitseväeteenistuse staaži on 13 aastat, tekib 50-aastaselt 
õigus väljateenitud aastate pensionile. 
 
Pensionieraldiste arvestusest on välja jäetud kaitseväelased kellel, arvestades vanust ja olemasolevat staaži, 
ei teki tulevikus õigus kaitseväe eripensionile ning missiooniüksuste kooseisus olevad nooremallohvitserid ja 
sõdurid, kes väga suure tõenäosusega lähevad missioonilt naastes reservi ning ei teeni kaitseväes välja 
pensioniõiguslikku staaži.  
 
Kaitseväe väljateenitud aastate pensioni eraldiste arvestamise lähteandmed (töötajate sünniaastad, sugu, 
staaž ja auaste seisuga 31.12.2011, % pensioniarvestuse summast) on saadud kaitseväe peastaabi 
personaliosakonnast. Eraldiste arvestamisel praegustele tegevteenistujatele on lähtutud kaitseväe peastaabi 
personaliosakonnast saadud informatsioonist, et keskmine vanus väljateenitud aastate pensionile jäämisel 
on nii ohvitseridel kui ka allohvitseridel 54 aastat ning keskmine  omistatud auaste pensionile jäämisel on 
ohvitseridel major ja allohvitseridel vanemveebel. Nende  kaitseväelaste osas kellel seisuga 31.12.2011 oli 
kõrgem auaste on pensionieraldis arvestatud tegeliku auastme järgi.  
 
Väljateenitud aastate pensioni ülemäär on 75% suurune osa kaadrikaitseväelase pensioni arvestamise 
summast ning ülemmäära väljateenimise aeg on maksimaalselt 30 aastat. Pensioni kasvu prognoosi aluseks 
on võetud nominaalpalga kasvu prognoos. 
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Andmed nende kaitseväelaste kohta, kellele seisuga 31.12.2011 on juba määratud väljateenitud aastate-  või 
töövõimetuspension ning hukkunud kaitseväelaste pereliikmete kohta kellele on määratud 
toitjakaotuspension, on saadud Pensioniametist.  
 
Avalikus teenistuses olevatele ametnikele alustati pensionisuurenduste eraldiste arvestamist esmakordselt 
seisuga 31.12.2009. Eraldist on arvestatud kokku 1088-le ametnikule.  
Pensionisuurenduste eraldiste arvestusest on välja jäetud teenistujad kellel arvestades vanust ja 
väljateenitud staaži ei teki õigust avaliku teenistuse seaduse alusel makstavale pensionisuurendusele, 
samuti teenistujad kellele on bilansipäeva seisuga määratud kaitseväe väljateenitud aastate pension.  
Keskmisi pensionisuurendusi on korrigeeritud töötajate lahkumisega olenevalt seni välja töötatud staažist 
mille aluseks on võetud 3 viimase aasta tegelike andmete analüüs. Analüüsi tulemusena selgus, et kuni 10 
aastat Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes töötanud ametnikest  lahkub keskmiselt 14,5% ,  10-15 
aastat töötanud ametnikest lahkub 12,8%,  15-20 aastat töötanud ametnikest lahkub 11,8%, 20-25 aastat 
töötanud ametnikest lahkub 8,5% ning 25-30 aastat töötanud ametnikest lahkub 25%. Analüüsist on välja 
jäetud need ametnikud kes lahkusid pensionile jäämise tõttu.  
Avaliku teenistuse pensionisuurenduse ülemmäär on 50% keskmisest vanaduspensionist ning ülemmäära 
väljateenimise aeg on maksimaalselt 30 aastat. Pensionisuurenduste eraldise arvestamise aluseks on 
Rahandusministeeriumi keskmise vanaduspensioni muutuse prognoos. 
 
Olulisemad tingimuslikud kohustused: 

● Vabadussõja Võidusamba lepingujärgsete maksete peatamine firmale Sans Soci s.r.o summas 323 
tuhat eurot; 

● MTÜ Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit kaebus Kaitseministeeriumi kohustamiseks riigieelarvelise 
eraldise kasutamise lepingu täitmiseks summas 21 tuhat eurot. 

 
 
Lisa 14 Laenukohustused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Laenukohustused perioodi alguses (31.12.10)  

  
Kapitalirendikohustused 

  
Lühiajaline osa 

Pikaajaline osa, 
kuni 2 aastat 

  
Kohustus kokku 

Hoone, Tallinn Kopli 87a 204 214 418 

Kokku 204 214 418 
    

Laenukohustused perioodi lõpus (31.12.11)  

  Lühiajaline osa   
Kapitalirendikohustused:     

Hoone, Tallinn Kopli 87a 214   
Kokku 214   

 
 

Kulud laenukohustustelt 2011 2010 

Intressikulu -11 -22 
 
2011. aastal tasuti intresse kapitalirendikohustustelt 13 tuhat eurot (2010. aastal 25 tuh eurot). Vahe tasutud 
ja arvestatud intressikuludes tuleneb maksete ja arvestusperioodide erinevusest. 
 
Kapitalirendikohustused: 
Hoone Kopli 87a, Tallinn – soetusmaksumus 2 069 tuhat eurot, jääkväärtus seisuga 31.12.11 on 1 690 tuhat 
eurot. Sisemine intressimäär on lepingujärgne intressimäär (6 kuu EUROBOR + 2%). 
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Lisa 15 Saadud ja antud toetused 
 (tuhandetes eurodes) 
 

15.A Saadud toetused       
      Jääk perioodi alguses Jääk perioodi lõpus 

      Nõuded 
Saadud 

ettemaksed 
Arvesta-
tud tulu Nõuded 

Saadud ette-
maksed 

2010           
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 0 8 9 0 
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 75 157 0 31 
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 145 237 0 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 3 872 0 4 926 0 583 
Kokku saadud toetused 3 878 220 5 328 9 614 
2011           
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 9 0 6 15 0 
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 31 1 3701 0 0 
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 583 4 8902 0 0 
Kokku saadud toetused 9 614 6 266 15 0 

 
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava sihtfinantseerimise kohta 
Saadaolev sihtfinantseerimine 31.12.2011 31.12.2010 
NATO julgeolekuinvesteeringute programmist (NSIP) 464 558 
Kõrghariduse  e-õppe programm "BeST" 51 62 

III taseme õppe kvaliteedi arendamise programm "PRIMUS" 25 25 
 
1Aruandeperioodil saadi välisabi tegevuskulude sihtfinantseerimiseks järgmiselt (tuh eurot): 1 370 
▪ Ameerika Ühendriikidelt Foreign Military Funding (FMF) programmi raames saadud    
 sideseadmed, mehitamata lennuki varuosad ning laevade raadioseadmed            846 
▪ Rahvusvahelise Helikopterite Initsiatiivi Fondilt helikopterite pilootide koolituseks       291 
▪ Ameerika Ühendriikide valitsuse Coalition Support Fund (CSF) toetus erioperatsioonide  
 grupi väljaõppeks               156 
▪ NATO julgeoleku investeeringute (NSIP) programmist administratiivkuludeks            50 
▪ SA Archimedeselt programmis Primus osalemiseks                                                                 10 
▪  Eesti Infotehnoloogia SA-lt BeST projektis osalemiseks                                          9 
▪ EL nõukogu delegaatide sõidukulude hüvitamine                             8        

 
2Aruandeperioodi välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (tuh eurot):    4 890 
▪ Ameerika Ühendriikidelt Foreign Military Funding (FMF) programmi raames  
 saadud  sideseadmed, mehitamata lennuki varuosad ning relvastus  (vt ka lisa 11)                 2 832  
▪ NATO julgeoleku investeeringute (NSIP) programmist  Ämari lennubaasi väljaarendamiseks   2 058 

 
15.B Antud toetused     
      Jääk perioodi alguses Jääk perioodi lõpus 
      Tasutud ettemaksed 

Arvestatud 
kulu Tasutud ettemaksed 

2010       
Õppetoetused  0 -15 0 
Ajateenijate tasud 0 -2 720 0 
Ajateenijate ja asendusteenistusalaste toetused 0 -12 0 
Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -415 0 
Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -2 378 0 
Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -102 0 
Sotsiaaltoetused kokku 0 -5 642 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 50 -1 671 56 
Kodumaine sihtfinantseerimine avalik-õiguslik 
juriidilistele isikutele 3 766 -19 012 3 079 
  sh Kaitseliit 3 647 -18 989 2 908 
Liikmemaksud 0 -5 779 0 
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine 0 -1 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -1 607 0 
Muud toetused kokku 3 816 -28 070 3 135 
Kokku antud toetused 2010 3 816 -33 712 3 135 
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      Jääk perioodi alguses Jääk perioodi lõpus 
      Tasutud ettemaksed 

Arvestatud 
kulu Tasutud ettemaksed 

2011       
Ajateenijate tasud 0 -3 167 0 
Tervisekahjustustega soetud kahjuhüvitised 0 -595 0 
Ajateenijate sotsiaalmaks  0 -2 763 0 
Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 0 -118 0 
Sotsiaaltoetused kokku 0 -6 643 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 56 -2 2921 138 
Kodumaine sihtfinantseerimine avalik-õiguslik 
juriidilistele isikutele 3 079 -23 582 900 
  sh Kaitseliit 2 908 -23 580 814 
Liikmemaksud 0 -5 1812 0 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -8703 0 
Muud toetused kokku 3 135 -31 925 1 038 
Kokku antud toetused 2011 3 135 -38 568 1 038 

  
1Aruandeperioodil antud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (tuh eurot): 
▪ SA Kaitseuuringute Keskus tegevuskulude finantseerimine    694 
▪ Eesti poolne toetus Balti Kaitsekolledžile      661 
▪ Maanteeametile keskpolügoonile juurdepääsu võimaldava  
   kõrvalmaantee rekonstrueerimiseks     557                                                                                  
▪ Toetused MTÜ-dele ja sihtasutustele, mille tegevus ja eesmärgid on 
   sarnased Kaitseministeeriumi ülesannete ja prioriteetidega   337 
▪ Toetused koolidele riigikaitseõpetuse läbiviimiseks      43 
Kokku                    2 292 
 
2Aruandeperioodi liikmemaksud (tuh eurot): 
▪ ÜRO rahuvalveoperatsioonid     1 950 
▪ Eesti osamaks NATO investeeringute eelarvesse                 1 130 
▪ Eesti osamaks NATO sõjalisse eelarvesse                               1 027 
▪ NATO strateegilise õhutranspordi initsiatiiv (SAC)                    496 
▪ NATO Küberkaitsekeskus        240 
▪ Maksed NATO jm abifondidesse        184 
▪ Maksed Õhuturbe Keskuse eelarvesse         41 
▪ Maksed Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) eelarvesse          32 
▪ EL sõjaliste operatsioonide ühisrahastamine                                          30 
▪ Maksed Euroopa Liidu Satelliidikeskusele (EUSC)                                      15 
▪ Movement Coordination Centre Europe eelarve (MCCE)                    11 
▪ Ülemaailmne Sõjaväespordi Nõukogu (CISM)          8 
▪ NATO ühine maismaaseiresüsteem (NAGSMA)                       7                  
▪ NATO hooldus-ja varustustalitus (NAMSA/NAMSO)                                     6 
▪ Avatud Taeva Lepingu Konsultatiivkomisjoni eelarve                                    2 
▪ Rahvusvaheline Sõjaväemeditsiini Komitee eelarve                                      1 
▪ Eesti Infotehnoloogia sihtasutuse liikmemaks                                     1 
Kokku        5 181 
 
3Aruandeperioodil anti sihtfinantseerimist põhivara soetuseks (tuh eurot): 
▪ Riigivara tasuta võõrandmine Kaitseliidule (vt ka lisa 11)                 704 
▪ Maanteeametile keskpolügoonile juurdepääsu võimaldava  
   kõrvalmaantee rekonstrueerimine      103 
▪ Paldiski Linnavalitsusele Pakri tn 4 juurdepääsutee rekonstrueerimine       63 
Kokku           870 
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Lisa 16 Kaupade ja teenuste müük 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Tooted ja teenused 2011 2010 

Tulud riigikaitsest  789 522 

Tulu soojuse ja kütte müügist 127 169 

Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 218 168 
Kinnistute Kopli 103 B,D,E renditulu 0 155 
Tulu elektrienergia müügist 93 102 
Üür ja rent eluruumidelt 92 91 
Tulu vee-ja kanalisatsiooniteenustest 57 63 
Üür ja rent mitteeluruumidelt 13 22 
Hoonestusõiguse tasu  2 14 
Seli Tervisekeskuse tasulised teenused 3 5 
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt 3 4 
Laidoneri muuseumi tasulised teenused 2 2 
Muu toodete ja teenuste müük 0 1 

Kokku  1 399 1 318 
 
 
Lisa 17 Muud tulud  
 (tuhandetes eurodes) 
 

Muud tulud 2011 2010 

Tulu põhivara müügist 5 46 
Põhivara müügiga seotud kulud -1 -4 
Müüdud põhivara jääkmaksumus -10 -1 
Kasum põhivara müügist -6 41 
      
Tooraine ja materjalide müügitulu 1 1 
Kasutatud varude müük 66 156 
Kasutatud varude müügiga seotud kulud -10 -24 
Kasum varude müügist 57 133 
      
Trahvid 53 28 
      
Regressinõuded 24 26 
Menetluskulude hüvitised 0 9 
Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud 7 1 255 
Muud (ebatavalised tulud) 646 114 
Kokku 677 1 404 
Muud tulud kokku 781 1 606 

 
Trahvidena kajastatakse Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväe poolt Kaitseväeteenistuse seaduse alusel 
määratud rahatrahvid ja rakendatud sunnirahad ajateenistusse või reservõppustele põhjuseta ilmumata 
jätmise eest. 
 
Regressinõuetena on kajastatud tulusid kahjude hüvitamisest, näiteks kaotatud varustus, omavastutused 
liikluskahjude hüvitamiseks jms. 
 
Võrreldes 2010. aastaga on oluliselt suurenenud (532 tuhat eurot) muud ebatavalised tulud. Muude 
ebatavaliste tulude suurenemine on tingitud järgmistest laekumistest 2011 aastal: 
▪ OÜ Dekoil- lt laekunud Kopli 103 B,D,E kinnistuste rendivõlalt viivised  419 tuhat eurot; 
▪ AS Sweco Projekt-lt lepingu rikkumisest kahju hüvitamine 50 tuhat eurot; 
▪ Suurbritannia Kaitseministeeriumi loobumine Eesti Kaitseväele 2009 aastal esitatud rahalisest nõudest 148   

tuhat eurot. 
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Lisa 18 Tööjõukulud 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Tööjõukulud       2011 2010 
Töötasud:        
Ministri ja kaitseväe juhataja töötasu  -90 -91 
Avaliku teenistuse ametnike töötasu:      
  Kõrgemad ametnikud   -4 567 -4 136 
  Vanemametnikud   -7 836 -7 058 
  Nooremametnikud   -137 -121 
Töötajate töötasu:       
  Juhid    -85 -79 
  Tippspetsialistid   -432 -331 
  Keskastme spetsialistid  -96 -89 
  Töölised ja abiteenistujad  -1 836 -1 793 
Kaitseväelaste töötasu:       
  Kõrgemad ohvitserid   -241 -246 
  Vanemohvitserid   -7 832 -7 116 
  Nooremohvitserid   -6 218 -5 883 
  Allohvitserid   -16 839 -16 118 
  Sõdurid    -3 009 -2 833 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu  -634 -535 
Reservväelaste töötasu   -729 -509 
Muud koosseisuvälised töötasud  -83 -99 
Eripensionite jooksva perioodi teenistuse kulu -11 509 -10 678 
Eripensionite kindlustusmatemaatiline kahjum -17 024 -13 017 
Töötasud kokku     -79 197 -70 732 
Erisoodustused:       
Eluasemekulude katmine   -20 -38 
Kindlustusmaksete tasumine  0 -1 
Lähetuskulude hüvitamine   -25 -25 
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvis -1 0 
Õppelaenude kustutamine   -332 -377 
Tervise kontroll    -1 -1 
Tasemekoolitus   -2 -4 
Esindus ja vastuvõtukulud   -164 -130 
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised  -34 -25 
Muud erisoodustused   -196 -176 
Erisoodustused kokku:     -775 -777 
Tööjõukulu maksud:       
Sotsiaalmaks töötasudelt   -16 412 -15 308 
Sotsiaalmaks erisoodustustelt  -409 -385 
Tulumaks erisoodustustelt   -239 -245 
Töötuskindlustusmakse   -694 -642 
Tööjõukulu maksud kokku   -17 754 -16 580 
Tööjõukulud kokku     -97 726 -88 089 
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Keskmine töötajate arv aruandeperioodil 2011 2010 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud  2 2 
Kõrgemad ametnikud   253 250 
Vanemametnikud   726 698 
Nooremametnikud   25 24 
Juhid    6 6 
Tippspetsialistid   32 26 
Keskastme spetsialistid   13 13 
Töölised ja abiteenistujad   345 353 
Kõrgemad ohvitserid   9 8 
Vanemohvitserid   433 424 
Nooremohvitserid   434 430 
Allohvitserid    1 537 1 523 
Sõdurid    391 368 
Koosseisuvälised töötajad   90 72 
Kokku       4 296 4197 

 
 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 
 

2011 2010 

Asutus Ametikohad 
Töötasud (sh 
puhkusetasu) 

Muud 
tasud 

Töötasud (sh 
puhkusetasu) 

Muud 
tasud 

Kaitseministeerium Minister 44 9 44 9 

Kaitseministeerium 
Kantsler ja 
asekantslerid 210 0 190 0 

Kaitsevägi 
Kaitseväe 
juhataja 48 0 45 0 

Kaitseressursside Amet Peadirektor 34 0 31 0 
Eesti Sõjamuuseum Direktor 21 0 19 0 
Seli Tervisekeskus Direktor 17 0 17 0 

Kokku   374 9 346 9 
 
Muude tasudena on kajastatud ministri esinduskulu, mis on igakuuliselt 20% ametipalgast. 
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Lisa 19 Majandamiskulud 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Tegevuskulud 2011 2010 
Majandamiskulud     
Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid -23 390 -23 297 
Lühiajalised lähetused -8 580 -8 473 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -8 667 -7 792 
Sõidukite majandamiskulud -8 406 -7 614 
Pikaajalised lähetused -5 870 -5 655 
Toiduained ja toitlustusteenused -4 417 -3 487 
Administreerimiskulud -2 467 -2 292 
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -3 648 -2 528 
Inventari majandamiskulud -2 505 -1 798 
Mitmesugused majandamiskulud -1 940 -1 916 
Meditsiinikulud -1 320 -1 259 
Koolituskulud -1 597 -1 590 
Eri-ja vormiriietus -374 -280 
Õppevahendite ja koolituste kulud -1 413 -1 111 
Uurimis-ja arendustööd -274 -384 
Rajatiste majandamiskulud -540 -210 
Muud majandamiskulud -142 -112 
Muu erivarustus ja materjalid -145 -156 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -825 -666 

Kokku majandamiskulud -76 520 -70 620 
Muud tegevuskulud     
Maksud ja lõivud -17 857 -22 384 
Riigisaladusega seotud kulud -12 490 -6 309 
Muud kulud -121 -40 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatelt nõuetelt 522 -426 

Kokku muud kulud -29 946 -29 159 

 
Real „Maksud ja lõivud“ kajastatakse käibemaks, maamaks, tollimaks ning riigilõivud. Maksu- ja lõivukulude 
vähenemine (- 4 527 tuhat eurot) võrreldes 2010. aastaga on tingitud käibemaksukulu vähenemisest.  2010. 
aastal tasuti lühimaa õhutõrjesüsteemi tarnetelt käibemaksu summas 5 923 tuhat eurot. 
 

Rendikulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 31.12.2011 31.12.2010 

Järgmisel majandusaastal 2 714 2 201 
2.kuni 5.aastat 6 338 6 233 
Peale 5 aastat 9 646 10 372 

 
s.h. lepingulised tulevaste rendikulude jaotus rend itavate vara liikide alusel: 

  < 1 aasta 2-5 aastat üle 5 aasta 

• Hooned ja rajatised 838 3 264 9 646 
• Masinad ja seadmed 1 659 3 074 0 
• Kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 215 0 0 
• Bürooseadmed 2 0 0 

Kokku 2 714 6 338 9 646 
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Lisa 20 Põhivara amortisatsioon 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Põhivara amortisatsioon 2011 2010 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 10) -38 -180 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 11) -52 323 -55 701 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 12) -524 -882 
Kokku põhivara amortisatsioon -52 885 -56 763 

 
 
Lisa 21 Siirded 
 (tuhandetes eurodes) 
 

Netofinantseerimine riigieelarvest 2011 2010 
Rahalised siirded     
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 279 345 264 467 
Riigieelarvesse üle antud laekumised -7 421 -18 370 
Rahalised netosiirded kokku 271 924 246 097 
Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega     
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 8 238 5 241 
Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele -5 789 -4 385 
Mitterahalised siirded kokku 2 449 856 
Netosiire tekke-ja kassapõhise tulemi vahe kandmiseks 
riigieelarvesse 24 218 32 934 
Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 298 591 279 887 

 
Olulisemad siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega: 
 
Saadud siirded:  
 
 • Sotsiaalkindlustusametilt 2011. aastal välja makstud kaitseväelaste pensionid 3 775 tuhat eurot; 
 ▪ Politsei- ja piirivalveametilt saadud kinnistu Sauga vallas  704 tuhat eurot; 
 ▪ Keskkonnaministeeriumilt saadud kinnistud Koeru, Põllu 28 ja Keila, Aia 35 190 tuhat eurot; 
 ▪ Veeteede Ametilt hüdrograafialaev 99 tuhat eurot. 
 
Antud siirded:  
 
 ▪ Sotsiaalkindlustusametile Kaitseväeteenistuse seaduse alusel väljamakstavad pensionid 

maksumuses 3 794 tuhat eurot; 
 ▪ Politsei- ja piirivalveametile üleantud kinnistud Pärnus Tammsaare tee 70, 61, Riia mnt 123  

maksumuses 1 410 tuhat eurot; 
 ▪ Rahandusministeeriumile varad mitterahaliseks sissemakseks RKAS-le, sh kinnistud maksumuses 

76 tuhat eurot (vt lisa 11) ja AS Erika Neli 228 tuhat eurot (vt lisa 9); 
 ▪ Sihtfinantseerimine Eesti Keele Instituudile 102 tuhat eurot. 
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Lisa 22 Ülevaade 2011. aasta eelarve kujunemisest 
(tuhandetes eurodes) 
 

 Tulud Kulud 
Finantseerimis-

tehingud 

Esialgne eelarve  245 -279 742 -204 

Üle toodud eelmisest aastast 0 -9 148 0 

Vabariigi Valitsuse reservfondist 0 -131 0 

Eelarves kavandatud toetused 0 0 0 

Tegelikult laekunud toetused 4 792 -4 792 0 

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -12 12 0 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 1 333 -1 334 0 

Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud 0 10 152 0 

Tegelikud arvestuslikud kulud 0 -10 191 0 

NATO esinduse pangakontode jääkide vahe 0 -129 0 

Kokku lõplik eelarve 6 358 -295 303 -204 
 
 
Lisa 23 Bilansivälised varad ning nõuded ja kohustu sed 
 

Bilansivälise varana on kajastatud kaasomand Tallinn, Kotka 18-2 (3-toalisest korterist 1 tuba). 1 tuba Kotka 
18-2 korterist on Vene Föderatsiooni relvajõududele kuulunud eluruum, mis on asustatud ning üürilepinguga 
koormatud. 
 
Muud bilansivälised nõuded 
Seisuga 31.12.2011 bilansivälised nõuded kokku 706 tuhat eurot. 
1 – 2 aastat 706 tuhat eurot. 
 
Bilansiväliste nõuetena on kajastatud: 
▪ Nõue firmale Sans Souci s.r.o kokku summas 576 tuhat eurot (sh kahju hüvitamine 482 tuhat eurot, 

kulude hüvitamine 14 tuhat eurot, leppetrahv 50 tuhat eurot ja viivised 30 tuhat eurot); 
▪ Kaitseressursside Ameti poolt kutsealustelt sissenõutavad haldustrahvid 129 tuhat eurot. 
 

Muud sõlmitud hankelepingud 
Seisuga 31.12.2011 oli ehitus-ja rekonstrueerimistööde, samuti muude põhivara soetamiseks sõlmitud 
lepingutest tulenevaid kohustusi 41 826 tuhande euro eest: 
 

< 1 aasta  26 866 
1 – 2 aastat  10 892 
3 – 4 aastat    4 003 
4  - 5 aastat         65 
 

Kaitseotstarbelised bilansivälised varud (tuhandetes eurodes) 
▪ Laske- ja lahingumoon  46 901 
▪ Relvastus    21 772 
▪ Riidevarustus   17 274 
▪ Mobilisatsiooni ladu   10 908 
▪ Õhutõrjesüsteemi varuosad  11 333 
▪ Varuosad    18 594 
▪ Side- ja IT varud   10 231 
▪ Erivarustus      4 186 
▪ Inseneri- ja pioneerivarustus          749 
▪ Meditsiinivarustus       521 
▪ Muu kulumaterjal       952 
▪ Muud varud          1 009 
Kokku     144 430 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
Kaitseministeeriumi 31.12.2011 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja 
raamatupidamise aastaaruandest. 
 
Kaitseministeeriumi tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. 
Kaitseminister on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks heaks 
kiitnud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
---------------------------------    
Mikk Marran        
Kantsler       
 
 
    
       
     
     
        
 
 
     
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
--------------------------------- 
Urmas Reinsalu 
Kaitseminister           
  
           
 


