


HEA LUGEJA

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI) on Justiitsministeeriumi hallatav riiklik  
ekspertiisiasutus. EKEI põhiülesandeks on kohtuekspertiiside ja uuringute tegemine. Lisaks 
tegeletakse ka ekspertiisivaldkondade arendustegevuse, menetlejate ekspertiisialase koolita-
mise ja nõustamisega ning riiklike andmekogude ja registrite pidamisega.

EKEI visiooniks on olla arenev, koostööle ja teadusele orienteeritud rahvusvaheliselt  
tunnustatud ekspertiisiasutus.

EKEI missiooniks on toetada kvaliteetse ja erapooletu ekspertiiside tegemisega usaldus-
väärset õigusemõistmist.

EKEI-s on kinnitatud eetikapõhimõtted, mis kehtestavad töötajate elukutseliselt olulised 
väärtused, hoiakud ja ideaalid ning on sõnastatud põhiväärtused: austus, professionaalsus, 
usaldusväärsus, areng ja koostöö.

EKEI teeb kohtuekspertiise ja uuringuid vastavalt oma pädevusele, mida võimaldavad  
ekspertide eriteadmised ning kasutada olevad seadmed ja vahendid. Vastavalt võimalustele  
rakendatakse uusi tehnoloogiaid ja töötatakse välja uusi metoodikaid. Ekspertiiside ja uurin-
gute tellijateks on peamiselt kohtu, prokuratuuri ja uurimisasutuste menetlejad. Seadusand-
lusest tulenevalt võib EKEI teha ka menetlusasjadega mitteseotud tasulisi uuringuid DNA,  
dokumendi, käekirja, elektronmikroskoopia ning arstliku kohtutoksikoloogia ja kohtumedit-
siini valdkondades. 

EKEI on üks vähestest ekspertiisiasutustest Euroopas, kus ühes asutuses tehakse nii  
kriminalistika-, kohtuarstlikke kui ka kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise. EKEI pädevuses on 
teha üle 45 erineva ekspertiisiliigi ja alaliigi, mis on koondatud ekspertiisiosakondadesse. 
Käesolevas bukletis  annamegi lühiülevaate EKEI ajaloost, struktuurist, ekspertiisiosakon-
dadest, juhtimissüsteemist, ekspertide väljaõppe ja kutse andmise süsteemist, riigisisesest ja  
piiriülesest koostööst, teadus- ja arendustegevusest ning saadud ja antud tunnustustest.
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EESTI KOHTUEKSPERTIISI JA EKEI AJALOOST

Kohtuarstlike ja kriminalistikaekspertiiside valdkonnad  kujunesid ajalooliselt välja erinevatel 
ajajärkudel. 

Esimesed kohtuarstid keskaegses Ees-
tis olid linnaarstid ja esimene surnuvaat-
lus tehti Eestis juba 1500. aastal Tallinnas. 
Kohtuarstliku ekspertiisi eelkäijaks 
saab lugeda Tartu Ülikooli kohtuliku  
arstiteaduse instituuti, mis kasvas väl-
ja 22. veebruaril 1895 loodud kohtuliku 
arstiteaduse õppetoolist ning kus alustati 
praktiliste ekspertiiside tegemisega õigus-
süsteemi tarbeks. 

1918 – 1938

Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil tegid kohtumeditsiinilisi uuringuid kohtupolitsei- 
arstid, kelle jaoks linna omavalitsused pidasid üleval sellele tegevusele vastavaid ruume.

Esimese ilmasõja järgses Eestis oli kuritegevus tolleaegse Eesti Politseilehe hinnangul „pai-
sunud kohutavalt suureks ja muutunud kardetavalt julmaks“. Sealjuures jäi ligikaudu pool 
toimepandud kuritegudest avastamata. Juba sel ajal peeti kohtuekspertiisi kriminaalpolitsei 
edu oluliseks teguriks ning kohtuekspertiisikabinetilt loodeti kuritegevuse vastu võitlemisel 
tõhusat abi. Esimeseks kriminalistikavaldkonna ekspertiisiasutuseks Eestis võibki lugeda 
Kohtuministeeriumi Kohtupalati prokuratuuri juurde asutatud Teaduslik-kohtulist eks-
pertiisikabinetti, mis asutati 5. augustil 1921. aastal. 

Hiljem kandis see nimetust Kohtu-
lik-Teaduslik Ekspertiisikabinet. Eks-
pertiisikabineti organiseerijaks ja juhatajaks 
kutsuti seni Riias elanud eestlane, keemiain-
sener Karl Schneider, kes oli Riia ring-
konnakohtu ekspert ja Riia polütehnikumi 
keemialaboratooriumi juhataja. Tõe huvides 
peab märkima, et riigipoolne toetus sellele 
tegevusele oli tagasihoidlik, sest kuni 1932. 
aastani töötas Karl Schneider oma isiklikus 
laboratooriumis, kus vaid osa aparaate oli 
muretsetud riiklike summadega, näiteks 

stereomikroskoop ja nn kvartslamp ultraviolett-valguse saamiseks. 1932. aastal võttis riik 
enda kanda ekspertiisiasutuse seadmestamise vajalike tehnikavahenditega ning 1936. aasta 
sügiseks jõuti valmis ka kohtukeemiliste analüüside laboratooriumi sisustamisega.

Lahanguauditoorium 20. sajandi alguses

Esimene ekspertiisikabinet asutati  
5. augustil 1921. aastal Tallinnas
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1938 - 1939

Pidades silmas Kohtulik-Teadusliku Ekspertiisikabineti olulist rolli kuritegude avastamisel, 
kuid samas selle madalat tehnilist taset ja teaduslikku võimekust, reorganiseeriti ekspertiisi- 
kabinet 1938. aastal Kohtuliku Ekspertiisi Instituudiks. Sellise ümbernimetamise ja reor-
ganiseerimise aluseks oli Kohtute seadustik, mis anti välja Riigihoidja dekreedina 1938. 
aasta 6. aprillil. Kohtute seadustikus sätestati (algallika sõnastuses): “Kohtuliku Ekspertiisi 
Instituut asub kohtukoja prokuröri juure. Instituuti juhib direktor, kellele alluvad abidirek-
tor, tehnilised jõud ja kantseleipersonal. Kantselei koosneb ametnikkudest ja vabateenija-
test“. 

„Instituudilt uurimust või arvamust vajavad kohtud ja muud võimud pöörduvad nõud-
mistega instituudi poole ainult Kohtukoja prokuröri kaudu. Ettenähtud korrast võib Kohtu-
koja prokurör teha erandeid kohtu-uurijate ja politsei suhtes kriminaalsüütegude jälitamise 
alal (EV KS § 76). Kui mingi eriküsimuse lahendamiseks ei leidu instituudi alaliste jõudu-
de hulgas vastavat eriteadlast, siis võib instituudi direktor Kohtukoja prokuröri nõusolekul 
juurde kutsuda vastavaid eriteadlasi, kellele makstakse tasu Kohtukoja prokuröri mää-
ramisel tema käsutuses olevatest kuritegevuse vastu võitlemise summadest (EV KS § 77).“  
Eesti Kohtuliku Ekspertiisi Instituudi esimeseks direktoriks nimetati Feliks Wittlich.

1939 – 1945

II maailmasõja keerises instituudi tegevus katkes. Eesti Vabariigi okupeerimisel 1940. aas-
tal korraldati instituudi tegevus ümber ja see viidi ENSV Prokuratuuri alluvusse. 1944. aastal 
pärast Eesti taasokupeerimist toimus uus reorganiseerimine ja asutuse tegevus allutati Eesti 
NSV Kohtu Rahvakomissariaadile.  ENSV Tervishoiuministeeriumis tegutses sõja perioodil 
nõustajana kohtumeditsiini peaekspert, kelle doktoritöö teema oli käekirja ekspertiisist.

1945 – 1991

Kohtuliku Ekspertiisi Instituut likvideeriti 1946. aastal, kui kriminalistikaekspertiiside tege-
mine viidi üle siseministeeriumi teaduslik-tehnilisse osakonda (hilisem ekspertiisi- ja 
kriminalistikaosakond). 1964. aastal moodustati Eesti NSV Kohtuekspertiisi Laboratoo-
rium. 1972. aastal nimetati see ümber Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Labora-
tooriumiks ning allutati justiitsministeeriumile.

Kriminalistikaekspertiis ja kohtumeditsiiniekspertiis nõukogude ajal
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1950-ndatel loodi Tartu ja Tallinna rajoonidevahelised kohtumeditsiiniekspertiisi 
osakonnad, mille tegevust kureeris ja suunas tervishoiuministeeriumi egiidi all Tartu Riikli-
ku Ülikooli kohtuarstiteaduse kateeder.

1991 – 2008

Esimestel aastatel peale iseseisvuse taastamist jätkati erinevate asutustega eri ministee-
riumide all: siseministeeriumi haldusalas töötas Politseiameti Kriminalistikabüroo ja proku-
ratuuri juures Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratoorium. 1993. aastal ühendati 
kriminalistikaasutused Riigi Politseiameti Kohtuekspertiisi Bürooks, mis 1996. aasta jaa-
nuaris nimetati ümber Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Bürooks ning 1. juulil 1998 
omakorda Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuseks. 

1996. aastal kavandati asutuse arenguplaan, mis realiseeriti välisprojektide kaudu: kuulide ja 
padrunikestade automatiseeritud registri IBIS moodustamise projekt; DNA-analüüside juuruta-
mise projekt; sõrmejälgede automatiseeritud keskregistri AFIS moodustamise projekt; politsei 
keskfotolabori moodustamise projekt; keemiliste ja bioloogiliste uuringute arenguprojekt; doku-
mendi- ja käekirjauuringute arenguprojekt ning tehnika-ala uuringute arenguprojekt.

Samas ajajärgus tegutses ka Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo (EKEB). 2000. aastal 
töötati välja plaan seni nõukogudeaegse töökorralduse pärandina jäänud 11 osakonna tegevuse 
reorganiseerimiseks ning tegevus koondati nelja osakonda – Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel 
ja Pärnus – nagu see on tänaseni. 2002. aastal viidi EKEB üle justiitsministeeriumi valitse-
mise alla. Lõuna-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond tegutseb Tartu Ülikooli Biomeedikumi 
hoones alates 1999. aastast. 2005. aastast  tegutseb Ida-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond 
renoveeritud hoones Kohtla-Järvel ja Lääne-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond Pärnu haig-
la ruumides.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut taasloodi 1. jaanuaril 2008 kahe ekspertiisiasutuse, 
Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ühenda-
misel. Instituudi põhitegevuseks määrati ekspertiiside ja uuringute tegemine, ekspertiisivald-
kondade teadus- ja arendustegevuse edendamine, politsei, kohtute, prokuratuuri ja muude 

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus ning Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo  
sajandivahetusel
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õigusmõistmisega tegelevate asutuste ekspertiisialane koolitamine ja nõustamine ning riiklike 
andmekogude ja registrite valdamine. Instituudi direktoriks nimetati Üllar Lanno.

Täna on EKEI pädevuses teha üle 45 erineva ekspertiisiliigi ja alaliigi. Asutuses töötavad  
käsikäes kriminalistikaeksperdid, kohtuarstid ja kohtupsühhiaater. Seadusest tulenevalt  
saavad instituudilt ekspertiise ja uuringuid tellida politsei, kohus, prokuratuur ja teiste  
uurimisasutuste või haldusorganite menetlejad.

Alates 2009. aastast on EKEI ülesanne ka kohtupsühhiaatriaalase tegevuse korraldamine. 
Käesoleval ajal teevad Eestis kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise nii haiglate (EKEI lepingupart-
nerite) psühhiaatrid, riiklikult tunnustatud eksperdid kui ka EKEI enda koosseisuline psüh-
hiaater. 

Alates 1. märtsist 2010 peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut riiklikult tunnustatud eks-
pertide nimekirja. Nimekirja pidamise eesmärgiks on tagada ülevaade asjatundjatest, keda 
saab kohtuekspertiiside tegemisel kasutada ekspertidena valdkondades, kus EKEI ise eksper-
tiise ei tee.

1. oktoobrist 2010 tegutseb EKEI uues, spetsiaalselt kohtuekspertiiside tegemiseks ehitatud 
hoones, aadressil Tervise 30, Tallinn. Uude hoonesse koondati administratsioon, kriminalistika- 
ekspertiise tegevad osakonnad, toksikoloogia labor, kohtupsühhiaatriatalitus ja Põhja-Eesti 
kohtuarstlik ekspertiisiosakond.

EKEI peahoone alates 01.10.2010



6

EKSPERTIISIDE KVALITEET,  
EKEI JUHTIMISSÜSTEEM JA AKREDITEERING

Ekspertiiside tegemist reguleerivad Eesti Vabariigi seadused, seaduste alusel välja antud muud 
õigusaktid, justiitsministeeriumi käskkirjad ning EKEI enda käskkirjad ja juhendid. EKEI ees-
märgiks on teha ekspertiise ja uuringuid usaldusväärselt ja erapooletult, kõrgel professionaal-
sel ja tehnilisel tasemel, et oleks tagatud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline tunnustus. Selle 
saavutamiseks on EKEI-s rakendatud dokumenteeritud juhtimissüsteem ning võetud eesmär-
giks sagedamini kasutatavate või muude olulisemate metoodikate/meetodite ja erialaste ju-
hendite akrediteerimine. Akrediteering annab ametliku tunnustuse, et asutus on kompetentne 
täitma määratletud ülesandeid.

Instituudi juhtimissüsteem põhineb kahel rahvusvahelisel standardil ISO/IEC 17025 ja 
ISO/IEC 17020 ning juhendil ILAC G19 “Modules in a Forensic Process” (ILAC -  Rahvusva-
heline Laborite Akrediteerimise Ühendus). 

Metoodikate ja erialaste juhendite väljatöötamisel ja ajakohastamisel arvestatakse rahvus-
vaheliste erialaorganisatsioonide (ENFSI, ECLM, TIAFT, ISFG jne) juhendite nõuete ja soovi-
tustega. Ekspertiisitöö praktikate rakendamisel on suureks abiks teistelt kohtuekspertiisiasu-
tustelt saadud kogemused.

Instituut on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt ning omab kahte akre-
diteerimistunnistust:
- L127 kinnitab, et instituut  vastab standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 „Katse- ja ka-

libreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“ nõuetele kui katselabor toksikoloogia, nar-
kootiliste ja psühhotroopsete ainete, lasujääkide ja elektronmikroskoopia, DNA, sõrme-
jälgede esiletoomise ja identifitseerimise, võltsingukahtlusega euro paberrahade, käekirja 
ning infotehnoloogia valdkondades;

- I072 kinnitab, et instituut  vastab standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 „Nõuded eri 
tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks“ nõuetele kui inspekteerimisasutus isikute ja sur-
nute kohtuarstlike uuringute valdkonnas.

Täpsed akrediteerimisulatused on toodud akrediteerimistunnistuste lisades ja on kättesaada-
vad EAK ja EKEI avalikus veebis.

EKEI akrediteerimiste ajalugu ulatub 2003. aastasse, mil toksikoloogiavaldkonna metoo-
dikad akrediteeriti standardi ISO/IEC 17025 järgi. Järgnevatel aastatel laiendati akrediteeri-
misulatust tublisti ning akrediteeriti mitmeid uusi valdkondi. Toksikoloogia- ning narkooti-
liste ja psühhotroopsete ainete valdkondade osad metoodikad on alates 2010. aastast kaetud 
paindliku akrediteerimisulatusega. 2012. aastal taotles EKEI akrediteeringut standardi ISO/
IEC 17020 järgi ka kohtuarstlike ekspertiiside valdkonnas. Kuna Eestis ei ole erialaassessoreid 
kõikides akrediteeritavates kohtuekspertiisivaldkondades, on EAK kaasanud EKEI akreditee-
rimisel ka mitmeid välismaiseid tehnilisi eksperte.

EKEI parendab pidevalt oma juhtimissüsteemi ja jätkab oma akrediteerimisulatuse laien-
damist. Järgmisteks eesmärkideks on akrediteerida põlevvedeliku- ja tulirelvavaldkond ning 
laiendada infotehnoloogiavaldkonna akrediteerimisulatust.
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EKEI KOOSTÖÖ 

Läbi ekspertiisitöö, arendustegevuste, koolitamiste ja nõustamiste teeb EKEI tihedat koostööd 
riigisiseste menetlusasutuste, ülikoolide ja muude partnerasutustega. Lisaks osaletakse piiri-
üleses koostöös tulenevalt Schengeni ja Prümi lepingutest. EKEI ja/või EKEI töötajad omavad 
liikmestaatust paljudes rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides. 

Euroopa kohtuekspertiisiasutuste koostöö- 
võrgustik European Network of Fo-
rensic Science Institutes (ENFSI) koos-
neb 68 kohtuekspertiisilaborist 36 Euroo-
pa riigis. ENFSI eesmärgiks on Euroopa 
riikide kohtuekspertiisiasutuste vahelise 
kriminalistikaalase koostöö edendamine: teadmiste ja kogemuste jagamine ning vastasti-
kuste kokkulepete sõlmimine. ENFSI-s on moodustatud 17 ekspertiisiliigipõhist töörühma 
ja 2 juhtkomiteed, mis tegelevad oma valdkonna arengu ja riikidevahelise koostöö har-
moniseerimisega. EKEI direktor Üllar Lanno oli ENFSI juhatuse liige 2011 – 2015 ja seal-
juures esimees aastatel 2013 – 2015. EKEI eksperdid võtavad osa 16 töörühma tööst, 3  
eksperti on valitud töörühmade juhtkondadesse ja 2 töötajat osalevad juhtkomitee töödes. 

Euroopa kohtuarstide ühendus European Council of Legal 
Medicine (ECLM) on ametlik erialaorganisatsioon Euroopas ja 
tegeleb kohtuarstiteaduse arendamise, hariduse ja muude erialaga 
seotud küsimustega. 2009. aastal valiti ECLM juhtkomitee liikmeks 
Eesti kohtuarst Marika Väli. 2017. aastal pikendati tema mandaati 
2020. aastani. 

Juhtkomitee on välja töötanud ja publitseerinud rahvusvaheli-
ses eriala ajakirjas (International Journal of Legal Medicine) koh-
tuarstide tööd reguleerivaid juhendeid. 

Ülemaailmselt ühendab kohtuarste rahvusvaheline kohtumedit-
siini akadeemia International Academy of Legal Medicine 
(IALM). Organisatsiooni asutamise eesmärgiks oli arendada koos-
tööd erinevate riikide kohtuarstide ühendustega üle maailma. IALM 
on publitseerinud eriala ajakirju ja juhendeid, 2014. aastal avaldati 
esimene organisatsiooni bülletään, kus EKEI sai tutvustada oma riigi 
kohtuekspertiisi süsteemi. 

Rahvusvaheline toksikoloo-
gide assotsiatsioon The Inter-
national Association of Fo-
rensic Toxicologists (TIAFT) 
ühendab rohkem kui 2000 tok-
sikoloogi üle maailma. EKEI-d esindab TIAFT-is keemiaosakonna juhataja, kes osaleb iga-aas-
tastel konverentsidel. 
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Rahvusvaheline kohtugeneetikute ühendus International 
Society for Forensic Genetics (ISFG) on ülemaailmne koh-
tugeneetikute katusorganisatsioon, mis edendab teadus- ja aren-
dustegevust DNA ekspertiisivaldkonnas, korraldades regulaar-
selt erialaekspertide kohtumisi ning andes välja ajakirja Forensic 
Science International: Genetics.

Baltimaade kohtuarstide assotsiatsioon The Baltic Me-
dico-Legal Association (BMLA) loodi peale Baltimaade 
taasiseseisvumist. Assotsiatsiooni kaasati ka Sankt-Peterburgi 
kohtuarstid. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldatakse ka 
rahvusvahelisi konverentse.

Baltimaade kohtuekspertiisiasutusi ühendab Network of 
Baltic States Forensic Institutions (NBFSI). Ekspertii-
siasutused on allkirjastanud koostööd reguleeriva memoran-
dumi, kus leppisid kokku, et jagavad teavet oma saavutuste, 
uurimismeetodite ja kasutusele võetavate uuenduste kohta. Me-
morandum reguleerib vastastikust abi uuringute läbiviimisel, 
üldiste koolituste ja seminaride korraldamisel ning kvaliteedi ja 
pädevuse tagamisega seotud küsimuste lahendamisel.

EKEI STRUKTUUR JA ÜKSUSTE ASUKOHAD

EKEI tegevust suunab nõukogu lähtuvalt nõukogus esindatud asutuste seisukohtadest eks-
pertiisiküsimustes. Nõukogu esimehe määrab siseminister ning sinna kuuluvad peale esimehe 
justiitsministri määratud isik, riigi peaprokurör või tema poolt määratud isik, Politsei ja Piiri-
valveameti peadirektori määratud isik ja kohtute haldamise nõukoja soovil nende nimetatud 
isik. Nõukogu koosseis on kättesaadav EKEI kodulehel (www.ekei.ee ).

• EKEI tööd juhib direktor, kes koos halduse asedirektori, arenduse asedirektori, persona-
lijuhi ja kvaliteedijuhiga moodustavad juhtkonna. 

• Teadus- ja arendusnõukoda (TAN) nõustab juhtkonda kohtuekspertiisi korralduse, 
erialakoolituse ja teadusarengu küsimustes EKEI pädevusvaldkonnas.

• Majandus-, asjaajamis- ja kvaliteeditalitused ning arendus- ja personalitalitus moodus-
tavad tugiteenuse.

• Arendus- ja personalitalitus allub direktorile.

• Halduse asedirektori haldusalasse kuuluvad majandus- ja asjaajamistalitused ning do-
kumendi-, IT-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad.

• Arenduse asedirektori haldusalasse kuuluvad kvaliteeditalitus, DNA-osakond, koh-
tuarstlikud ekspertiisiosakonnad ja kohtupsühhiaatriatalitus.

• EKEI tegevus toimub 4 asukohas -  Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

• 
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EKEI üksuste asukohad

• Tallinnas, Tervise 30 paiknevas hoones tehakse pea kõiki ekspertiisiliike. 

• Tartus, Ravila 19 asuvas Biomeedikumi hoones tehakse DNA-, toksikoloogia- ja koh-
tuarstlikke ekspertiise ja uuringuid.

• Pärnus, Ristiku 1 asuvas Pärnu haigla hoones tehakse kohtuarstlikke ekspertiise ja  
uuringuid.

• Kohtla-Järvel, Ravi 10C asuvas hoones tehakse kohtuarstlikke ekspertiise ja uuringuid.

EKEI nõukogu
EKEI teadus- ja  
arendusnõukoda

EKEI direktor

Arendus-  
ja  

personali- 
talitus

KvaliteeditalitusAsjaajamistalitusMajandustalitus

Halduse asedirektor Arenduse asedirektor

Dokumendiosakond

IT-osakond

Keemiaosakond

Liiklusosakond

Sõrmejäljeosakond

Tehnikaosakond

DNA-osakond

Põhja-Eesti kohtuarstlik 
ekspertiisiosakond

Kohtupsühhiaatriatalitus

Lõuna-Eesti kohtuarstlik 
ekspertiisiosakond

Ida-Eesti kohtuarstlik  
ekspertiisiosakond

Lääne-Eesti kohtuarstlik 
ekspertiisiosakond
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DNA-OSAKOND

DNA-osakonnas viiakse läbi DNA-ekspertiise ja -uuringuid. Osakonnas on 27 töötajat, 
neist 15 on eksperdid.

Uurimise objektiks on inimese rakutuuma DNA ja analüüsi käigus toimuva laboritöö lõpp-
tulemuseks on DNA-profiil. Kui tegemist pole identsete kaksikutega, siis suure tõenäosusega 
on iga isiku DNA-profiil unikaalne, st esineb vaid uuritud isikul ja mitte kellelgi teisel.

DNA uurimise laboratoorses etapis puhastatakse esmalt proovides olev DNA välja, st eral-
datakse kõikidest muudest ainetest ja lisanditest, mis proovis võivad esineda. Sündmusko-
halt kogutud proovide korral järgneb DNA 
eraldamisele selle koguse ja puhtusastme 
mõõtmine, misjärel võimendatakse polüme-
raasi ahelreaktsiooni kasutades DNA-signaal 
tasemeni, mis võimaldab selle detekteerimist 
kapillaarsekvenaatoris, mille käigus saadak-
segi laboratoorse uurimisetapi lõpptulemus – 
DNA-profiil.

DNA-analüüsi kasutamine kriminaalmenet-
luses lähtub tõsiasjast, et uurimisaluse isiku 
kõikides rakkudes on samasugune DNA. See-
tõttu pole vahet, kas kuriteopaigale on jäänud 
sülg, veri, sperma, higi või mõni muu bioloogi-
line materjal ─ kõigist neist saadav DNA-pro-
fiil on samasugune ja langeb kokku uuritavalt 
isikult võetud süljeproovist saadud DNA-pro-
fiiliga juhul, kui tema DNA-d on jäänud sünd-
muskohale. Kriminaalmenetluses kasutatakse 
DNA-tõendit kõige sagedamini raskete isiku-
vastaste kuritegude, narkokuritegude ja vara-
vastaste kuritegude korral. Igal aastal tehakse 
DNA-osakonnas kriminaalasjades tuhandeid 
ekspertiise ja analüüsitakse kokku üle 10 000 
DNA-proovi.

DNA-analüüse viiakse läbi ka bioloogilise 
põlvnemise kindlakstegemiseks. Nende ees-
märgiks on kas surnud isiku tuvastamine või 
suguluse analüüs. Suguluse analüüsidest kõige 
enam viiakse läbi isaduse tuvastamisi, mida te-
hakse nii tsiviilkohtute tellimuse kui ka eraisi-
kute pöördumise alusel.

Lisaks muudele ülesannetele on EKEI ka 
riikliku DNA-registri volitatud töötleja. Regist-

 Proovivõtmine DNA-analüüsiks

Töötamine sekvenaatoriga
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risse viiakse ühelt poolt selliseid sündmuskohaproovidest saadud DNA-profiile, mis ei ole veel 
isikuga seostatud ja teiselt poolt isikute võrdlusproovidest saadud DNA-profiile. Registris on üle 
50 000 isikuprofiili ja üle 10 000 sündmuskohaprofiili. Igal aastal seostatakse riikliku DNA-re-
gistri abil kuni 500 sündmuskohalt saadud tundmatut päritolu DNA-profiili isikuga. Riiklik 
DNA-register osaleb ka rahvusvahelises, nö Prümi andmevahetuses, mille käigus Euroopa Liidu 
liikmesriigid otsivad kokkulangevusi oma andmebaasis olevate DNA-profiilide ja teiste riikide 
andmebaasides olevate DNA-profiilide vahel. Prümi andmevahetus võimaldab aastas seostada 
mõnikümmend tundmatut sündmuskohta isikuga. Ligikaudu samal arvul kordadel on välisriigid 
saanud kasu Eesti andmebaasist oma sündmuskohtade seostamisel isikuga.

Tulevikku vaadates on DNA-ekspertiisivaldkonnas kõige paljulubavamad kolm arengusuunda:

• tõuseb uuritavate DNA-piirkondade arv, kusjuures püütakse edasi liikuda selliste mar-
kerite juurde, mille alusel saab teha prognoose fenotüübi osas (etniline päritolu, välis-
tunnused, vanus jne);

• püütakse küllaltki pikka analüüsi aega lühendada; 

• liikuda edasi mitte-inimpäritolu DNA analüüsi juurde. 

DOKUMENDIOSAKOND

Dokumendiosakonnas tehakse käekirja-, dokumendi- ja raamatupidamisekspertiise ning -uurin-
guid. Ekspertiise määratakse nii kriminaal- kui tsiviilmenetluses, peamiselt majandusvaidluste 
lahendamisel. Osakonnas on 9 töötajat – 8 eksperti ja 1 eksperdiväljaõppel olev juhtivspetsialist.

Käekirjaekspertiis on klassikaline kriminalistikaekspertiisi valdkond, mille peamiseks  
eesmärgiks on:

• identifitseerida vaidlustatud teksti või allkirja kirjutanud isik;

• kindlaks määrata, kas uurimiseks esitatud käsikirjalised tekstid/allkirjad on kirjutatud 
ühe isiku või erinevate isikute poolt.

Ekspertiisiobjektideks on üldjuhul lepingud, testamendid, volikirjad, arved jms, kuid erand-
korras on analüüsitud ka seinal, mälestusmärgil ja plakatitel olevaid tekste. Uurimine rajaneb 
vaidlustatud ja võrdluseks esitatud materjali käekirjatunnuste võrdleval analüüsil ning sarna-
suste ja erinevuste hindamisel kogumis. Oluline on ekspertide pikaajaline töökogemus, sest käe-
kirjatunnuste võrdleval analüüsil arvamuse kujundamisel on põhilised tehnilised abivahendid 
vaid luup ja mikroskoop. Erinevatel rahvustel on seoses keeleliste erinevustega kujunenud välja 
ka erinevused tüüpkirjas, seetõttu on tavaks, et käekirjaekspertiise tehakse kirjutaja kodumaal. 
Eesti käekirjaeksperdid uurivad ladina ja slaavi tähestiku tähekujusid. Käekirjaekspertiiside ja 
-uuringute keskmine maht on ~160 juhtumit aastas.

Dokumendiekspertiisi põhiline ülesanne on tuvastada dokumendi või selle fragmentide 
õigsust ja päritolu dokumendi materjalide ja valmistamismeetodite alusel. Uurimine viiakse läbi 
nii dokumentide valmistamistehnoloogial põhineva teabe kui ka võrdluseks esitatud dokumenti-
de alusel, mille õigsus on tuvastatud. Uuritakse nii tekstimaterjali ja alusmaterjali kui ka mitme-
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suguseid nähtavaid ja varjatud jälgi, mis võivad 
pärineda kirjutusvahendist, printerist, teistelt 
dokumentidelt ja kõikvõimalikest muudest alli-
katest.

Tavapärased uuringuobjektid on mitmesu-
gused dokumendid paberil ja ka plastmaterja-
lil, erandjuhtudel võib informatsioonikandjaks 
osutuda ka mõnest muust materjalist, nagu 
riidest või metallist või puidust ese. Dokumen-
dieksperdid täidavad ka euro paberraha rah-
vusliku analüüsikeskuse funktsioone, mille 
eesmärgiks on kõikide eurovõltsingute klassifit-
seerimine, registreerimine ja vastava teabe and-
mebaasidesse kandmine.

Ekspertide käsutuses olevad seadmed ja teave 
võimaldavad lahendada ka mitmeid võltsimise 
tuvastamisega mitteseotud ülesandeid nagu 
halvasti nähtavate või peaaegu hävinud kirje-
te taastamine, põlenud ja söestunud paberitel 
teksti tuvastamine jms. 

Dokumendiekspertiisi valdkonnas on kasutusel suurel hulgal  füüsikalisi  ja keemilisi  analüü-
simeetodeid, mille valik sõltub ekspertiisiülesandest, tehnilistest võimalustest  seadmete näol ja 
ekspertide kogemustest. Põhilisteks töövahenditeks on mikroskoop ja spetsiaalselt dokumen-
diekspertidele välja töötatud eriseadmed, millest tähtsaim on videospektraalvõrdleja, mis või-
maldab uurida dokumente erinevates optilistes tingimustes. 

Dokumendiekspertiis on tehniliselt kiiresti arenev ja muutuv valdkond, mis nõuab ühistööd 
ekspertide ja asjatundjatega kogu maailmast. Dokumendiekspertiiside ja -uuringute keskmine 
maht on ~70 juhtumit aastas. Paberrahaekspertiiside ja -uuringute keskmine maht on ~400 
juhtumit aastas.

Raamatupidamisekspertiisi eesmärk on aidata menetlejal lahendada keerukaid majan-
dusalaseid kuritegusid. Vastavalt kuriteole uuritakse raamatupidamiskohuslase raamatupida-
misarvestuse ja aruandluse korraldamist, raamatupidamisandmete moonutamist või ebaõige-
te andmete esitamist, ainelise kahju tekitamist ja selle ulatust, revisjonijärelduste õigsust jm 
tõendamisel tähtsust omavaid asjaolusid. Raamatupidamisekspertiiside ja -uuringute keskmine 
maht on jätkuvas langustrendis, ~5 juhtumit aastas.

Seoses tehnika ja e-valdkonna arenguga on tulevikus ette näha nii käekirja- kui ka dokumen-
diekspertiiside ja -uuringute osakaalu vähenemist. Aina rohkem valivad inimesed mugavama ja 
kiirema viisi valmistada dokumente arvutis ja need digitaalselt allkirjastada. Kuid senikaua kui 
digitaalne allkiri on võltsimiskindel, valitakse kergem moodus ja võltsitakse käsikirjalisi doku-
mente. Seega püsib käekirja- ja dokumendiekspertiis seni, kuni inimesed käsitsi kirjutavad ja 
dokumente paberile vormistavad.

Dokumendi vaatlus stereomikroskoobiga
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INFOTEHNOLOOGIAOSAKOND

Infotehnoloogiaosakonnas tehakse infotehnoloogia-, kujutise- ja hääleekspertiise. Osakonnas 
on 7 töötajat – 6 eksperti ja 1 eksperdiväljaõppel olev juhtivspetsialist.

Infotehnoloogiaekspertiisides otsitakse menetlusasjaga seotud digitaalseid tõendeid. 
Peamiseks otsimismeetodiks on märksõnaotsing. Uuritavateks objektideks on andmekand-
jad või andmekandjaid sisaldavad seadmed. Levinuimad ja mahukaimad andmekandjad on 
kõvakettad, mis paiknevad peamiselt arvutites, kuid võivad leiduda ka eriotstarbelistes sead-
metes nagu turvavideo salvestusseadmed, DVD-mängijad, mängukonsoolid, videokaamerad 
jms. Mõnel kaasaegsemal seadmel on kõvake-
tas asendatud pooljuhtkettaga (SSD) või mälu-
kiibiga. Kõvakettad ja mälukiibid võimaldavad 
kiiret andmesalvestust, mis sobib hästi mee-
diafailide talletamiseks. Optilised andmekand-
jad (laserplaadid) ja magnetlindid (nt LTO ja 
DAT) on aeglase salvestuskiirusega ning neid 
kasutatakse peamiselt arhiveerimiseks. Lisaks 
standardsetele seadmetele võib uurimisobjek-
tiks olla kohandatud lisamäluga pangakaar-
dilugeja, füüsiline klahvinuhk (keylogger) 
arvutiklaviatuuris või isevalmistatud pealtkuu-
lamisseade.

Infotehnoloogiaekspertiiside ja -uuringute aasta keskmine maht on ~45 määrust, millele 
lisandub ~30 seksuaalse väärkohtlemisega seotud infotehnoloogiaekspertiisi. Osakonnas ko-
peeritav ja töödeldav andmete maht aastas on ligikaudu 70 TB. 1 TB (terabait) andmeid on 
ligikaudu 284 miljonit A4 lehekülge teksti või siis ~200 000 keskmise suurusega digifotot.

Kujutiseekspertiisi valdkonnas tegeletakse videosalvestiste või digitaalkujutistega 
(kvaliteediparandus, videosalvestiste taasesitusega seotud probleemide lahendamine, kaadrite 
väljavõtmine, digitaalkujutistega seotud küsimustele vastamine, menetlusasjaga seotud pildi- 
ja videofailide otsing esitatud andmekandjatest ja seadmetest). Kujutiseekspertiiside keskmine 
maht on ~10 määrust aastas.

Hääleekspertiiside valdkonda kuulub  
kõneleja tuvastamine, transkribeerimine (sal-
vestise üleskirjutamine), helisalvestise autent-
suse uurimine ja arusaadavuse parandamine 
(st erinevat liiki taustamüra, telefonihäirete, 
raadiohäirete jm eemaldamine) eesmärgiga 
muuta salvestisel olev kõne võimalikult kuu-
lajasõbralikuks ja arusaadavaks. Hääleeksper-
tiiside ja -uuringute keskmine maht aastas on  
~20.

Arvuti kõvaketta vaatlus

Hääleproovide võrdlemine
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KEEMIAOSAKOND

Keemiaosakonnas tehakse narkootilise aine, toksikoloogia-, alkoholi-, põlevvedeliku-, värvkat-
te-, kiu-, lõhkeaine-, metalli-, hõõglambi- ja lasujäägi ekspertiise ja uuringuid. Osakonnas on 
21 töötajat, neist 17 on eksperdid. Paljud eksperdid on pädevad mitmes ekspertiisiliigis. Eks-
pertiiside läbiviimiseks kasutatakse põhiliselt kromatograafilisi meetodeid (GC FID, GC MS, 
LC MS MS, LC QTOF MS, ioonkromatograaf). Lisaks kromatograafidele on keemiaosakonnas 
suurematest seadmetest infrapunaspektromeeter (FTIR) ja elektronmikroskoop (SEM).

Valdava osa töömahust moodustavad toksikoloogia- ja narkootilise aine ekspertiisid ja  
uuringud. Aastas tehakse ~5000 toksikoloogiaekspertiisi ja -uuringut ning ~2000 narkootilise 
aine ekspertiisi ja uuringut. Narkootilise aine ekspertiiside käigus analüüsitakse narkoo-
tilisi ja psühhotroopseid aineid enne tarvita-
mist, toksikoloogias pärast tarvitamist (bio-
loogilistest materjalidest nagu veri, uriin). 

Lisaks analüüsitakse toksikoloogias veel al-
kohole ja teisi kergestilenduvaid ühendeid, 
ravimite toimeaineid, karboksühemoglobiini 
ja muid mürgistavaid aineid. Toksikoloogias 
tehakse analüüse uurimisasutustele joobesei-
sundi tuvastamiseks ja kohtuarstidele surma 
põhjuse kindlakstegemiseks. Lisaks tehakse 
toksikoloogia- ja narkootilise aine uuringuid 
eraisikutele, firmadele ja haiglatele. 

Mahuliselt järgmise ekspertiiside grupi 
moodustavad lõhkeaine-, põlevvedeliku- ja 
värvkatteekspertiisid ning metalliekspertiisid 
ja -uuringud. Aastas tehakse ~20 lõhkeaine- 
ekspertiisi ja -uuringut, ~50 põlevvedeliku- 
ekspertiisi ja -uuringut, ~25 värvkatteeksper-
tiisi ja -uuringut ning ~90 metalliekspertiisi ja 
-uuringut.

Lõhkeaineekspertiisiga tehakse kind-
laks, kas on tegemist lõhkeainega või missugust 
lõhkeainet kasutati plahvatuse tekitamiseks. 
Lõhkeaineekspertiiside arv ei ole suur, mis näi-
tab, et terrorism meieni ei ole veel jõudnud.

Põlevvedelikuekspertiisi korral uuritak-
se, kas tulekahju sündmuskohal leidub süüteve-
deliku jälgi. Sellega osaletakse tulekahju põhjuse 
kindlakstegemise protsessis, otsides lahendust 
küsimusele, kas on tegemist süütamisega.

Narkootiliste ainete valmistamisel 
hügieeninõuded ei kehti

Bioloogilisest materjalist proovi 
analüüsiks ettevalmistamine 
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Värvkatteekspertiiside puhul üldjuhul tegeldakse autovärvkatetega. Kahe auto kokku-
puutel võib jääda mõlemale autole teise auto värvi osakesi. Värvkatteekspertiisi tulemusi ka-
sutatakse liiklusõnnetuste ja auto kahjustuste põhjustaja kindlakstegemiseks.

Metalliekspertiisiga tehakse kindlaks uuritavate metallide elementkoostis. Samuti tuvas-
tatakse ja klassifitseeritakse võltseuromünte.

Kolmanda, mahult kõige väiksema ekspertiiside grupi moodustavad alkoholi-, kiu-, lasu-
jäägi- ja hõõglambiekspertiisid. Aastas tehakse ~5 alkoholiekspertiisi, ~8 kiuekspertiisi, ~8 
lasujäägiekspertiisi ning ~1 hõõglambiekspertiis. 

Alkoholiekspertiisidega tehakse kindlaks, kas on tegemist võltsitud või illegaalse  
alkoholiga. 

Kiuekspertiis annab vajalikku informatsiooni eelkõige isikuvastaste kuritegude lahenda-
misel. Inimesed jätavad endast sündmuskohale maha riideebemeid (kiudusid) ja  karvasid, 
mille alusel on võimalik tuvastada nende viibimine sündmuskohal. 

Lasujäägiekspertiisi puhul tehakse kindlaks, kas inimese kätel või riietel leidub tulirelva 
kasutamisest tingitud aine osakesi. See võimaldab tõestada, et tegemist on laskjaga.  

Hõõglambiekspertiis võimaldab kindlaks teha, kas liiklusõnnetuse ajal auto tuled  
põlesid.

Keemiaosakonna ekspertiisitegevus areneb pidevalt vastavalt uute tehniliste lahenduste 
tekkimisele. Viimasena soetati vedelikkromatograaf QTOF, mis võimaldab määrata uusi tund-
matuid aineid väga väikestes kontsentratsioonides.

SÕRMEJÄLJEOSAKOND

Sõrmejäljeosakonna ülesanneteks on naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomine ja  
fotografeerimine ning naha papillaarkurrustiku jälgede abil isikute identifitseerimine.

Sõrmejäljeosakonnas töötab 8 töötajat, neist 6 on eksperdid ja 1 eksperdiväljaõppel  
juhtivspetsialist. 

Sõrmejäljeekspertiise ja -uuringuid määratakse reeglina kriminaalmenetluses. Aastas 
tehakse sõrmejäljeosakonnas 700 - 800 ekspertiisi ja uuringut. Kuna kuritegude menetlejad 
ning prokurörid vajavad tihti kiireid vastuseid, teeb sõrmejäljeosakond ka kiiruuringuid, mille 
puhul arvamus jälgede kokkulangevuse kohta antakse 24 tunni jooksul. Inimese naha papil-
laarkurrustik (sõrmedel, peopesadel, varvastel ja jalataldadel esinev eriline nahamuster) on 
läbi aegade olnud üheks parimaks isiku identifitseerimist võimaldavaks biomeetriliseks tun-
nuseks. Isiku identifitseerimise naha papillaarkurrustiku jälgede abil teevad võimalikuks naha 
papillaarkurrustiku üld- ja eritunnused, mis moodustavad inimesele eriomase tunnustekogu-
mi. Looteeas väljakujunenud papillaarkurrustiku üld- ja eritunnuste kogum püsib muutuma-
tuna kogu inimese eluaja. 

Inimese nahka katab veest ja marrasknaha surnud rakkudest moodustunud rasu, mis jätab 
puudutusel esemele või pinnale nähtamatu naha papillaarkurrustiku mustri kujutise ehk pa-
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pillaarkurrustiku jälje. Protsessi, mille käigus naha papillaarkurrustiku jälg muudetakse näh-
tavaks, nimetatakse esiletoomiseks. Naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomiseks kasuta-
takse erinevaid füüsikalisi, füüsikalis-keemilisi või keemilisi meetodeid. Tehnikavahenditest 
kasutatakse näiteks liimiaurukappi, kliimakappi ja erineva lainepikkusega valgust emiteeri-
vaid valgusallikaid. 

Juhul kui esiletoomisprotsessi käigus ilmneb esemel või pinnal naha papillaarkurrustiku 
jälgi, need fotografeeritakse ja jälgedest valmistatud fotod esitatakse identimiseksperdile, kelle 
ülesandeks on langetada otsus fotodel kujutatud jälgede individualiseeritavuse üle ning võr-
relda neid kannatanute, tunnistajate või kahtlustatavate naha papillaarkurrustiku jälgedega. 

Jälgede identimisel kasutatakse holistilist lähenemist (so naha papillaarkurrustiku jälje uu-
rimist ja hindamist tervikuna, keskendudes jäljes eristatavale tunnustekogumile kompleksselt) 
ja rahvusvaheliselt tunnustatud ACE-V printsiipi (ingl analyse-comparison-evaluation-veri-
fication). Identimiseksperdi arvamus on kategooriline.  

Sõrmejäljeosakonnas kasutatav automatiseeritud sõrmejälgede otsimise süsteem MetaMor-
pho AFIS 3.1 võimaldab leida elektrooniliselt salvestatud sõrme- ja peopesajälgede andmebaa-
sist ekspertiisiks või uuringuks esitatud naha papillaarkurrustiku jäljega sarnaseid võrdlusjäl-
gi. Lõpliku arvamuse, kas arvuti poolt esitatud kandidaatjälgede hulgas leidub uuritava jäljega 
kokkulangev naha papillaarkurrustiku jälg, annab ekspert. 

Lisaks ekspertiisi- ja uuringutegevusele peab sõrmejäljeosakond riiklikku sõrmejälgede re-
gistrit, täiendab seda pidevalt (politseist või vanglatest laekuvate uute sõrmejälgede kaartide  
kandmisega registrisse) ning vajadusel kustutab sõrmejälgede kaarte registrist. Riiklikus sõr-
mejälgede registris on registreeritud 146 000 isiku sõrmejälgede kaardid ning alates 1998. 
aastast ekspertiiside või uuringute raames registrile esitatud 25 800 avastamata sündmusko-
hajälge. Aastas sisestatakse registrisse umbes 5000 isiku sõrmejälgede kaardid.

Valgusallika kasutamine naha papillaar-
kurrustiku jälgede vaatlusel

Sõrmejälgede võrdlemine
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Riiklik sõrmejälgede register osaleb Prümi lepingu järgselt Euroopa Liidu liikmesriikide 
sõrmejälgede andmevahetuses, mille käigus Euroopa Liidu liikmesriigid saavad teha automa-
tiseeritud otsinguid üksteise andmebaasides.

TEHNIKAOSAKOND

Tehnikaosakonnas tehakse jälje-, lõhkeseadeldise ja plahvatuse-, tulekahju- ja tulirelvaeksper-
tiise. Põhiliselt määratakse ekspertiise kriminaalmenetluses, harvemini tsiviil- ja väärteome-
netluses. Osakonnas on 9 töötajat, kellest 8 on eksperdid. Jäljeekspertiise teevad 2 eksperti, 
relvaekspertiise 4 eksperti, tulekahjuekspertiise 1 ekspert ning lõhkeseadeldise- ja plahvatuse 
ekspertiise 1 ekspert.

Tehnikaosakond peab mitmeid kogusid, mis koosnevad vastutaval hoiul olevatest ja säilita-
tavatest ekspertiisiobjektidest, nagu relvakogu (arvel on ~1500 tulirelva), sündmuskohtadelt 
leitud padrunikomponentide kogu ning lõhkeseadeldiste kogu.

Tulirelvaekspertiisi käigus uuritakse tuli-, gaasi- ja pneumorelvi, nende osi, tulirelvadele 
sarnanevaid esemeid ning padruneid ja padrunikomponente. Ekspertiiside mahud on erine-
vad – objekte võib olla üks või mitu tuhat.

Ekspertiisiga määratakse kindlaks esitatud 
objektide liik, mark, mudel, kaliiber, laske-
kõlblikkus või kasutuskõlblikkus jne. Vajadu-
sel ja võimalusel taastatakse eemaldatud rel-
vanumbrid. Esitatud objektide tuvastamiseks 
kasutatakse teabeallikaid ja relvakogu relvi. 
Viimaseid kasutatakse ka laskemoona laske-
kõlblikkuse kontrollimiseks. Automatiseeritud 
kuuli-padrunikesta võrdlussüsteemiga tehakse 
kindlaks, kas esitatud relvast on lastud padru-
nikomponente, mida säilitatakse sündmuskoh-
tadelt leitud padrunikomponentide kogus.

Ekspertiiside tegemisel kasutatakse erine-
vaid mikroskoope. Padrunikomponentide (sh 
relvast lastud) korral uuritakse stereomikros-
koobiga relvaosade poolt jäetud jälgi, et tu-
vastada relva liiki, kaliibrit ja mudelit, millest 
padrunikomponent võib olla lastud. Kui on 
esitatud mitu padrunikomponenti, siis tehakse 
võrdlusmikroskoobiga kindlaks, kas need on 
lastud ühest ja samast relvast. Kui ekspertiisi 
on esitatud relv ja padrunikomponendid, siis 
tuvastatakse, kas esitatud padrunikomponent 

Relvakogu tehnikaosakonnas

Kuulide ja padrunikestade 
automatiseeritud võrdlussüsteem
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on lastud esitatud relvast. Aastas tehakse ~145 tulirelvaekspertiisi ja ~150 tulirelvauuringut. 
Ekspertiiside ja uuringutega esitatud objektide arv on keskmiselt 19 000.

Jäljeekspertiisi eesmärk on jälje jätnud 
eseme identifitseerimine sündmuskohale jäe-
tud jälgedes kajastuvate tunnuste põhjal.  Eks-
pertiisiobjektideks on jalatsi-, jala- ja rehvi-
jäljed; murdmisriista jäljed; lukud; tervikust 
eraldunud osad; kilekotid; stantsmärgised; 
plommid; vigastused riietel ja muud jäljed (nt 
verejäljed, kõrvajäljed, kindajäljed).

Aastas tehakse ~90 jäljeekspertiisi, millest 
umbes pooled ekspertiisid sisaldavad jalatsijäl-
gi. Ekspertiisiks esitatud uuritavaid objekte on 
keskmiselt 850. Jalatsijälgede ekspertiisi eesmärgiks on välja selgitada, kas ühelt või mitmelt 
sündmuskohalt avastatud jalatsijäljed on jäetud kindla jalatsiga. Jalatsite puudumisel võrrel-
dakse erinevatelt sündmuskohtadelt avastatud jalatsijälgi omavahel. Samuti on viimastel aas-
tatel suurenenud murdmisriista jälgede talletamine, mille abil on suudetud siduda sissemurd-
misel kasutatud esemeid erinevate sündmuskohtadega.

Järjest rohkem kaasatakse jäljeeksperte ka verejälgedega seotud sündmuste uurimisele. 
Verejälgede analüüsi on võimalik teostada vahetu sündmuskohauuringuna või sündmuskoha 
fotode põhjal. Verejälgede analüüs on mistahes kogumis verejälgede kuju, suuruse ja leviala/
asetuse uurimine ja hindamine eesmärgiga teha kindlaks nende tekkemehhanism ning sellest 
tulenevalt rekonstrueerida aset leidnud sündmuse või tegevuse käik.

Lõhkeseadeldise ja plahvatuseekspertiisis uuritakse nii tööstuslikke kui omatehtud 
lõhkeaineid või pürotehnilisi aineid sisaldavaid objekte. Ekspertiisid on oma mahult ja keeru-
kuselt väga erinevad, kuid jagunevad kahte põhigruppi sõltuvalt sellest, kas tegemist on iden-
tifitseerimist vajavate objektidega või on plahvatus juba toimunud ja tarvis on sündmus ning 
plahvatanud objekt rekonstrueerida.

Ekspertiisiks esitatud objektide identifitseerimisel on põhilisteks eesmärkideks tuvastada 
nende ehitus, omadused ja lõhkeainesisaldus ning teha kindlaks objektide tüüp, mark, või-
malik funktsioon lõhkeseadeldises ja kasutamiskõlblikkus. Plahvatusjärgse ekspertiisi korral 
on eesmärkideks lisaks eelnevale veel plahvatuse keskme kindlaksmääramine, sündmuskohalt 
leitud objektide seoste tuvastamine plahvatusega, lõhkeseadeldise võimaliku ehituse ja raken-
dusmehhanismi tuvastamine ning sündmuse rekonstrueerimine. Plahvatusjärgseid ekspertii-
se on arvuliselt vähem, kuid need on reeglina keerulisemad ja töömahukamad. Aastas tehakse 
~35 lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiisi, mille objektide arv  jääb 350 ümber.

Tulekahjuekspertiisi ülesanneteks on tulekahju tehnilise tekkepõhjuse kindlakstegemi-
ne ning tulekahju arengut puudutavate andmete kogumine (tulekahjukolde asukoht, tulekah-
jukollete arv, tule leviku teed, põlemisprotsessi tekke ja arengu ajalised näitajad, tulekahju 
levikut soodustavad asjaolud, aknaklaaside purunemismehhanismid). Tulekahjuekspertiis ei 
uuri tulekahju tekkimise seost tuleohutusnõuete rikkumisega, vaid lähtub eelkõige füüsikasea-

Jalatsijälgede võrdlemine
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dustest. Samas võivad süüteallikad olla nii füüsikalist kui ka keemilist päritolu.

Tulekahjuekspertiisi võib tinglikult jagada ehitiste ja sõidukite tulekahjuekspertiisideks vas-
tavate eriteadmiste erinevuse tõttu. Määratud ekspertiisid jagunevad ligikaudu pooleks. Üksi-
kute ekspertiiside maht on väga erinev. Mida suuremad on tule kahjustused, seda keerulisem 
on lahendada ekspertiisiülesannet. Ehitiste tulekahjuekspertiisi objektideks on valdavalt sünd-
muskoha olustik, mis esitatakse ekspertidele kas vahetult või talletatuna menetlustoimingutes 
(sündmuskoha vaatlusprotokoll koos fotodega).  Tulekahju tekkepõhjuse kindlakstegemiseks 
uuritakse erinevaid tehnilisi seadmeid, milleks on valdavalt elektriseadmestik ja selle osad. 
Vajadusel uuritakse objekte labori tingimustes. Näiteks uuritakse elektrijuhtmestiku sulamisi 
mikroskoobi abil. 

Aknaklaaside purunemisjälgede uurimine võib anda vastuse, kas aken on lõhutud enne tu-
lekahju puhkemist hoonesse sisenemise eesmärgil või on aken purunenud tulekahju kuumuse 
toimel. 

Aastas tehakse ~30 tulekahjuekspertiisi ning osaletakse ~45 sündmuskoha vaatlusel.

LIIKLUSOSAKOND

Liiklusosakonnas tehakse liiklustehnilisi-, autotehnilisi- ja liiklustrassoloogilisi ekspertiise. 
Osakonnas on 6 töötajat – 4 eksperti ja 1 eksperdiväljaõppel olev juhtivspetsialist. 

Liikluseksperdi töö on tihedalt seotud ka juriidiliste küsimustega. Menetleja püstitab eks-
pertiisimääruses küsimused, nendele vastamiseks ekspert analüüsib menetleja kogutud ma-
terjalidest (sündmuskoha vaatlus, skeemid, fotod jne) saadavaid lähteandmeid, tutvub vajadu-
sel sündmuskohaga ja sündmusosaliste sõidukitega, teeb arvutusi, järeldusi jne. 

Liiklustehnilise ekspertiisi valdkonda 
kuuluvad küsimused, mis on seotud liiklusõn-
netuse rekonstruktsiooniga ja eeldavad sõidu-
kite liikumisprotsesside arvutuslikku analüüsi. 
Analüüs põhineb füüsikaseadustel ja tugineb 
eelkõige eksperdi teadmistele ning kogemus-
tele. Analüüsil kasutatakse lisaks teistele mee-
toditele ka kogu Euroopas kasutatavat liik-
lusõnnetuste rekonstrueerimise programmi 
PC-CRASH. EKEI on pidevalt investeerinud 
sellesse, et ekspertiisitarkvara puhul oleksid 
kasutusel uusimad versioonid. See programm 
võimaldab sündmust nii rekonstrueerida kui 
ka seejuures 3D animatsiooni näol visualiseerida. Samas tuleb märkida, et programm iseseis-
valt ei rekonstrueeri sündmust, vaid võimaldab eksperdil etteantud parameetrite abil automa-
tiseeritult analüüsida erinevaid lahenduskäike ning jõuda seeläbi kõige reaalsema tehni-
lise tulemuseni.

PC-CRASH programmi kasutamine 
liiklusõnnetuste rekonstrueerimisel 
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Liiklustehnilise ekspertiisi korral saab menetleja vastuse näiteks küsimustele: kus toi-
mus sõidukite kokkupõrge/otsasõit jalakäijale, millised olid sõidukite asendid, millised olid 
sõidukite kiirused, kes sõidukis olnuist oli juhikohal, kas juhil oli võimalik lubatud kiirusega 
liikudes liiklusõnnetust vältida jne. Autotööstuse elektroonikavaldkonna areng liiklusõnnetus-
te rekonstrueerimist märkimisväärselt ei mõjuta – auto liikumine jääb endiselt alluma füüsi-
kaseadustele.

Autotehniliste ekspertiiside tegemise eesmärgiks on sõidukite liiklusohutust tagavate 
süsteemide töövõimelisuse kontrollimine ning nende rikete ja vigastuste tuvastamine, tehes 
kindlaks millised aspektid võisid juhi tahtest olenemata mõjutada sõiduki liikumist või juhi-
tavust. Menetleja saab vastuse näiteks küsimusele, kas sõidukil  esines enne liiklusõnnetust 
tehnilisi rikkeid rooli- ja pidurisüsteemis, mis võisid juhi tahtest sõltumata mõjutada sõiduki 
juhitavust? 

Autotehniliste ekspertiiside tegemise eesmärgiks ei ole sõiduki tehnilise seisukorra kontrol-
limine ega vastavuse hindamine määrusele „Mootorsõidukile ja selle haagise tehnoseisundile 
esitatavad nõuded“, vaid uuritakse sõiduki tehnilist seisundit konkreetse ekspertiisiülesande 
ja/või liiklussituatsiooni (liiklusõnnetuse) suhtes.

Liiklustrassoloogia ekspertiisi valdkonda kuuluvad küsimused, mis on seotud sõidu-
kite identifitseerimise ning sõidukite poolt jäetud või sõidukitel olevate jälgede tuvastamise ja 
uurimisega. Menetleja saab vastuse näiteks küsimustele, milline oli sõiduki tehasetähis (VIN-
kood) enne selle muutmist või kas sõiduki A vigastused on tekitatud sõiduki B poolt? 

Autode uurimisel kasutatakse ka elektroo-
nilisi diagnostikaseadmeid – universaaldiag-
nostikaseadet Autel MOT Pro ja VAG-grupi 
sõidukite eritarkvara VCDS ning samuti ka 
spetsialiseeritud diagnostikaseadmeid Cras-
hCube ja VINCube.

Aastate lõikes on kõigi liiklusekspertiiside 
liikide määramine olnud küllaltki stabiilne, 
püsides summaarses kogumahus 250 kuni 300 
ekspertiisi vahel.  Liiklusekspertiisi mõiste ei 
hõlma sõidukikahjudega seotud kaubanduslik-
ke ekspertiise ja neid EKEI-s ei teostata.

Sõiduki tehasetähise (VIN-koodi) 
kindlakstegemine
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KOHTUARSTLIKUD EKSPERTIISIOSAKONNAD

EKEI-s on 4 regionaalset kohtuarstlikku ekspertiisiosakonda, mis paiknevad Tallinnas, Tar-
tus, Pärnus ja Kohtla-Järvel. Osakondades on kokku 43 töötajat, kellest 17 on kohtuarst-eks-
perdid (sh 1 kohtuhistoloogiale, 1 meditsiinilisele kriminalistikale (kohtuantropoloogiale) ja 
1 kohturadioloogiale spetsialiseerunud kohtuarst-ekspert), 1 kohtutoksikoloogiaekspert ja 2 
kohtuarsti eriala omandavat residenti. 

Kõikides kohtuarstlikes ekspertiisiosakondades tehakse isikute ja surnute ekspertii-
se ja uuringuid. Aastas tehakse ~2100 kohtuarstlikku ekspertiisi, millest surnute ekspertii-
se 1500 ja isikute ekspertiise 600. Põhja-Eesti kohtuarstlikus ekspertiisiosakonnas tehakse  
lisaks ka meditsiinilise kriminalistika ja kohtuantropoloogia ekspertiise ja kohturadioloogilisi  
uuringuid 2010. aastal soetatud kompuuter- ja magnetresonantstomograafi (KT ja MRT) abil.  
Lõuna-Eesti kohtuarstlikus ekspertiisiosakonnas tehakse ka arstlikke kohtutoksikoloogia  
ekspertiise ja uuringuid.

Isikute kohtuarstlikke ekspertiise määratakse tervisekahjustuste olemasolu ja liigi 
kindlakstegemiseks, nende tekkimise mehhanismi ja aja määramiseks ning nende eluoht-
likkuse ja paranemise kestuse hindamiseks. Lisaks sellele tehakse isikute ekspertiise tervise- 
seisundi hindamiseks ja seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude avastamiseks ja  
tõlgendamiseks.

Surnute kohtuarstlikke ekspertiise tehakse kuriteojälgede olemasolul või nende  
kahtlusel menetleja koostatud ekspertiisimääruse alusel. Juhul kui isiku surm saabus või on 
kahtlus, et surm võis saabuda väliskeskkonnast tulenevate füüsikaliste, keemiliste, bioloogilis-
te või mehhaaniliste faktorite toimel, samuti hiliste surmajärgsete muutuste ning surnu isiku-
andmete puudumise korral, tehakse surnu kohtuarstlik lahang politseitöötaja poolt koostatud 
saatekirja alusel. Surnute kohtuarstlike lahangute ja ekspertiiside korral tehakse vajadusel  
histoloogilisi, toksikoloogilisi ja radioloogilisi lisauuringuid. 

Histoloogilised uuringud võimaldavad  
hinnata muutusi elundites ja kudedes mikros-
koopilisel tasemel, toksikoloogilised uuringud 
võimaldavad määrata erinevaid aineid (nt eta-
nool, narkootilised ained jm) organismis ning 
radioloogiliste uurimismeetodite rakendamine 
on lihtsustanud kohtuarstide tööd traumato-
loogiat puudutavate küsimuste lahendamisel. 

KT- ja MRT-uuringud annavad võimalu-
se visualiseerida raskeid vigastusi tervikuna,  
surnukeha moonutamata, annavad objektiivset 
informatsiooni, mida on võimalik digitaalsel 
kujul säilitada ja vajadusel taasesitada ning luua 
kolmemõõtmelisi rekonstruktsioone vigastuste selgemaks visualiseerimiseks. Lisaks võimaldab 
KT-uuring oluliselt kergemini leida surnukehas paiknevaid võõrkehi (kuulid, haavlid jms).

Histoloogiliste uuringute hindamine 
mikroskoobiga
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KT-uuringut on Eestis kasutatud ka arheo-
loogias muumia oletatava vanuse määramisel. 

Kohtuantropoloogilisi ekspertiise 
määratakse surma põhjuse tuvastamiseks ske-
letiseerunud surnukeha, üksikute skeletiluude 
või nende fragmentide põhjal. Seda tüüpi eks-
pertiiside korral määrab ekspert ka luude ras-
silise kuuluvuse, soo, vanuse ning annab ligi-
kaudse hinnangu postmortaalsele intervallile, 
kasutades üksnes visuaalseid, kirjeldavaid ja 
meetrilisi metoodikaid; lisaks sellele tuvastab 
vigastusi, hindab nende elupuhusust ja meh-
hanismi ning fikseerib ja tõlgendab luudel esi-
nevaid tafonoomilisi muutusi (näiteks looma-
de hammastest tingitud närimisjälgi). 

Arstlikke kohtutoksikoloogia ekspertiise ja uuringuid tehakse toksilisest ainest 
põhjustatud toime hindamiseks ning joovet tekitavate narkootiliste või psühhotroopsete aine-
te annuse kindlakstegemiseks. Üha enam kasutatakse surmajärgseks diagnostikaks elavisikutel 
kasutusel olevaid uuringuid, mistõttu kohtuarstiteaduse areng sõltub suurel määral meditsiini 
üldisest arengust.

KOHTUPSÜHHIAATRIATALITUS

EKEI koordineerib kohtupsühhiaatriliste ja kohtupsühholoogiliste ekspertiiside tegemist 
2009. aastast alates. Kohtupsühhiaatriatalituses on 4 töötajat, neist 1 ekspert.

Ekspertiise määratakse nii tsiviil-, kriminaal-, väärteo- kui ka haldusasjades ja need on 
enamjaolt psühhiaatrilised, kuid vajadusel kasutatakse psühholoogide, seksuoloogide, logo-
peedide vms asjatundjate abi. Ekspertiise tehakse nii ambulatoorselt kui ka statsionaarselt. 
Ekspertiise viiakse läbi nii haiglates, hooldekodudes, kinnipidamisasutustes kui ka ekspertii-
sialuste kodudes.

Aastas määratakse keskmiselt 2200 ekspertiisi, neist ~20% kriminaalasjades. Enamuse 
määratud ekspertiisidest moodustavad eestkostemenetlused, teovõime piiramised või tahtest 
olenematu ravile paigutamise teemad. Ekspertiise määratakse ka testamentide, maksevõlga-
de, rahvusvahelise kaitse taotluste või laste hooldusõiguse jagamisega seoses.

Kriminaalasjades määratud ekspertiiside käigus püütakse teha kindlaks kahtlustatava ja/
või kannatanu seisund teo toimumise hetkel. 

Kohtupsühhiaatriaekspertiisi teeb psühhiaater, vastates kohtupsühhiaatria eriteadmi-
si nõudvatele küsimustele isiku psüühilise seisundi kohta ja fikseerides nende uuringute tule-
mused ekspertiisiaktis. 

Kompuutertomograafiline uuring  
muumiast
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Kohtupsühholoogiaekspertiisi teeb psühholoog, kes hindab isiku psühholoogiliste 
protsesside iseärasusi, seaduspärasusi vms.

Ambulatoorne ekspertiis määratakse juhul, kui eksperdiarvamust saab esitada ilma uurita-
va pikemaajalise jälgimiseta. Ambulatoorne ekspertiis võib olla ainuisikuline (teeb psühhiaa-
ter või psühholoog), komisjoni- (teevad 2 psühhiaatrit) või kompleksekspertiis (psühhiaater ja 
psühholoog). 

Statsionaarne ekspertiis määratakse juhul, kui eksperdiarvamuse esitamiseks on vajalik  
pikaajaline uuring. Statsionaarseid ekspertiise tehakse statsionaarset psühhiaatrilist tervis-
hoiuteenust osutavas tervishoiuasutuses või kinnipeetavate puhul Tartu vanglas. Enim määra-
takse statsionaarseid ekspertiise kriminaalasjades.

Menetleja võib ekspertiisi tegijaks määrata EKEI, riiklikult tunnustatud eksperdi või EKEI 
lepingupartneri. Üldjuhul määratakse ekspertiis EKEI-le, kes edastab määruse täitmiseks 
piirkonna lähimale lepingupartnerile, sest EKEI-s töötab ainult üks koosseisuline kohtupsüh-
hiaatriaekspert.

Kohtupsühhiaatriaekspertiiside süsteemi arendamiseks oleks Eestis vaja korrastada  
seadusandlust ja luua eraldi regulatsioon uuringu ja ekspertiisi eristamiseks. 

EKSPERTIDE VÄLJAÕPE

Eksperdiuuringute tulemusel põhineva eksperdiarvamuse andmise õigus on töötajatel, kellel 
on kohtueksperdi staatus. Aastal 2017 töötas EKEI-s 84 kohtueksperti.

Kohtueksperdi staatuse omistamise miinimumnõuded tulenevad kohtuekspertiisiseadu-
sest. Kohtueksperdi pädevus omandatakse väljaõppe käigus. 

Kohtuarstide väljaõpe toimub Tartu Ülikoolis kinnitatud kohtuarstiteaduse eriala  
residentuuri programmi alusel ja kestab 4 aastat. Residendid omandavad erialased oskused 
EKEI-s, mis on Tartu Ülikooli üheks baasasutuseks. 

Kriminalistikavaldkondade kohtueksperte koolitavat õppeasutust Eestis ei ole ja  
ekspertide väljaõpe toimub EKEI-s, kogenud ekspertide juhendamisel praktilise töö käigus, 
eksperdi väljaõppekava alusel. Väljaõppe kestus on üldjuhul 2 aastat. Väljaõppekava sisaldab 
nii üldisemaid kui ka erialaseid teemasid ning on suunatud erialaste kompetentside oman-
damisele. Väljaõppekava koostamisel lähtutakse ekspertiisiliigi eripäradest, arvestades ka  
eksperdiõpilase erialast akadeemilist ettevalmistust ja eelnevat töökogemust. 

Kui töötaja vastab kohtuekspertiisiseaduses kohtueksperdile esitatavatele nõuetele, on läbi-
nud väljaõppe ning omandanud piisavalt kogemust iseseisvalt eksperdiarvamuse andmiseks, 
omistatakse talle kohtueksperdi staatus. Kohtueksperdina saab tööle asuda peale kohtueks-
pertiisiseaduses sätestatud kohtueksperdi vande andmist.
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KUTSE ANDMINE

EKEI-s toimib rahvusvaheliselt tunnustatud kutsesüsteem. Kutsesüsteemi toimimist Eestis 
reguleerib kutseseadus. Kutsete andmise tervikliku süsteemi loomine ning selle toimimise  
tagamine on Kutsekoja ülesandeks, korraldades kutsestandardite väljatöötamist. 

Kohtuarstide kutsestandardid töötati välja 2006. aastal. Esimene kutseomistamine koh-
tuarstidele toimus 2007. aastal, mil anti välja esimesed 6 kutsetunnistust. Kohtukriminalis-
tikaekspertide kutsestandardid kinnitati 2008. aastal  ja kohtupsühhiaatriaekspertide kutse- 
standardid 2012. aastal. 

Hetkel on EKEI kutseandja 6 kutsele:
•  kohtuarst, tase 7, koos 4 spetsialiseerumisega;
•  kohtuarst, tase 8, koos 4 spetsialiseerumisega;
•  kohtukriminalistikaekspert, tase 7 koos 22 spetsialiseerumisega;
•  kohtukriminalistikaekspert, tase 8, koos 22 spetsialiseerumisega;
•  kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7, koos 2 valitava tööosaga;  
•  kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8, koos 2 valitava tööosaga.
2017. aasta lõpu seisuga omab kutsetaset 43 EKEI eksperti.

Kutsesüsteemi eesmärk EKEI-s on motiveerida eksperte hoidma järjepidevalt kõrget kvalifi-
katsiooni ning omandama uusi oskusi ja teadmisi. Kutsesüsteemi arendamise ja kutsestandar-
dite ajakohastamisega tegeletakse järjepidevalt.

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS. KOOLITAMINE

EKEI tegeleb lisaks ekspertiisitegevusele teadus- ja arendustegevusega ning korraldab kooli-
tusi. EKEI põhimääruse alusel on loodud teadus- ja arendusnõukoda (TAN), mis nõustab 
juhtkonda kohtuekspertiisi korralduse, erialakoolituse ja teadusarengu küsimustes EKEI pä-
devusvaldkonnas. TAN-i kuuluvad struktuuriüksuste juhid ja teaduskraadiga kohtueksperdid.

EKEI ekspertide poolt on aastate jooksul publitseeritud mitmeid valdkonda tutvustavaid 
raamatuid, raamatupeatükke, brošüüre, avaldatud Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi artikleid 
ning esinetud suuliste ja seinaettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel.

Publitseeritud raamatud, peatükid ja brošüürid:

Sündmuskoha tehnilise uurimise käsiraamat, Tallinn 2002

M. Väli, Ü. Lanno, H. Kaing, A. Adams, H. Pallo, D. Lepik, I. Drikkit, J. Tuusov, T. Vaas,  
A. Riikoja, M. Tõnisson, V. Vassiljev, G. Tasa Kohtuarstiteadus, Tallinn  2007

K. Mandel, M. Väli, D. Lepik, V. Vassiljev Kohtuhambaarstiteadus, Tartu 2010

H. Lindmäe, Ü. Lanno, M. Rump, M. Väli Kriminalistika ekspertiis Eestis 1918 – 2011, 
Tallinn 2012

Ü.  Lanno, M. Rump, K. Rodi, A. Riikoja, E. Mei, M. Sadam, I. Ivask, K. Kriiska-Maiväli,  
G. Rosin, O. Olt, K. Tõns, H. Rebane, H. Randmäe, L. Eskor, E. Kristjankroon, S. Laanet,  
A. Juhe, P. Rausberg, M. Toomet, V. Saarik, L. Rodes, H. Kaing, H. Lindmäe, Kriminalistika- 



25

ekspertiisid, Tallinn 2013

M. Väli, D. Lepik, H. Kase, T. Vaas, A. Tšernova Kohtuarstlik traumatoloogia: vigastuste 
tekkemehhanismid  (e-raamat), Tartu  2014 

Kohtuarstid – eksperdid õiglase kohtuotsuse taga, Tallinn 2005. Justiitsministee-
rium, Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo, Tartu Ülikool

Burkhard Madea, Pekka Sauko. Forensic Medicine in Europe, Lübeck 2008. Research in 
Legal Medicine. Peatükk: Marika Väli Forensic Medicine in Estonia.

Marika Väli. The Estonian Forensic Science Institute. Bulletin of the International Academy of 
Legal Medicine, 2014. 1(1), 3-5

Lisaks töötab EKEI-s 5 doktorikraadiga eksperti ja 3 PhD kraadi taotlejat.

Kaitstud doktoritööd:

Marika Väli: Влияние факторов риска на развитие атеросклероза у 
практически здоровых людей в сравнении с умершими от острой сердечной 
недостаточности Šemaško nimeline Moskva Meditsiiniinstituut 1989

Reet Järving:  Uued rasvhapete dioksügenaasid korallidest Plexaura homomalla ja 
Gersemia fruticosa Tallinna Tehnikaülikool 2001

Gunnar Tasa:  Polymorphic glutathione S-transferases – biology and role in mo-
difying genetic susceptibility to senile cataract and primary open angle glaucoma 
Tartu Ülikool 2004

Delia Lepik: Comparison of gunshot injuries caused from Tokarev, Makarov and 
Glock 19 pistols at different firing distances Tartu Ülikool 2011

Mailis Tõnisson:  Clinical picture and biochemical changes in blood in children with 
acute alcohol intoxication  Tartu Ülikool 2015

Tegemisel olevad doktoritööd:

Sünne Remmer:  Biokeemiliste uuringute kasutamise võimalused surmajärgses diagnostikas

Jana Tuusov: Etanooli ägedast ja kroonilisest tarvitamisest põhjustatud morfoloogilised ja 
biokeemilised muutused 25-54 aastastel meestel

Maarja Sadam: Kontaktjälgede analüüs kohtu-DNA valdkonnas

EKEI on koolituspartneriks kohtu, prokuratuuri ja uurimisasutuste töötajatele ekspertiisi-
valdkonna koolituste korraldamisel ja koolitamisel. EKEI ekspertide abil saavad koolitust ka 
tasemeõppeasutustes õppijad ja Kaitseväe üksuste meedikud. Aasta lõikes koolitatakse ligi 700 
partnerorganisatsioonide töötajat. Koolitusteemad katavad pea kogu EKEI tegevusvaldkonna, 
sagedasemad on: narkootiliste ainete ekspertiisid, liiklusõnnetuste vormistamine ja menet-
lemine, tulekahjude menetlemine, näidislahangute vaatlused, relvakoolitused, DNA-proovide 
võtmine ja pakendamine, ekspertiisimääruste koostamine, jäljeekspertiisid, daktüloskopeeri-
mine, käekirja- ja dokumendiekspertiisid ning infotehnoloogiaekspertiisid. EKEI korraldatud 
koolitused on ajakohased, kordumatud ja sihtgrupi vajadusi arvestavad, andes edasi EKEI eks-
pertide värskeimad teadmised ja oskused.



26

EV JA EKEI TEENETEMÄRKIDE KAVALERID

Eesti Vabariigi teenetemärkidega avaldab riik tänu neile eestimaalastele ja Eesti sõpra-
dele, kelle kutsetöö ning pühendumuse toel saab Eesti tugevamaks, suuremaks, hoolivamaks. 
Riiklike teenetemärkide väljaandmise õigus on seadusega antud Vabariigi Presidendile. EKEI 
töötajatest on teenetemärgiga tunnustatud:

• 2003 – Kotkaristi hõberist – Kaja Rodi, kriminalistikaekspert

• 2006 – Valgetähe V klassi teenetemärk – Anu Aaspõllu, kriminalistikaekspert

• 2007 – Valgetähe V klassi teenetemärk – Gea Ling, kriminalistikaekspert

• 2008 – Valgetähe IV klassi teenetemärk – Marika Väli, kohtuarst

EKEI teenetemärgiga autasustatakse EKEI töötajaid või erandkorras teisi isikuid silma-
paistvate teenete eest EKEI-le või kohtuekspertiisi valdkonnale tervikuna.

EKEI teenetemärke valjastatakse 2008. aastast, tunnustatud isikud on:

• 2008 – Ülo Põldsam (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

• 2008 – Silvia Männikus (EKEI) – silmapaistvate teenete eest kohtuekspertiisivaldkon-
nas

• 2009 – Ingvar Kopp (Rootsi Kohtuekspertiisi Labor) – EKEI kvaliteedi ja tehnoloogia 
arendamisele kaasaaitamise eest

• 2009 – Meelis Toomet (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse ning tehnoloogia aren-
damise eest

• 2009 – Martin Hirvoja (Justiitsministeerium) – olulise panuse eest kohtuekspertiisi-
valdkonna arendamisel

• 2011 – Rein Lang (Kultuuriministeerium) – EKEI loomise, uue EKEI hoone ehitamise ja 
ekspertiisi eluvaldkonna lisarahastuse eest

• 2011 – Hendrik Kaing (Justiitsministeerium) – kahe ekspertiisiasutuse ühendamise ja 
EKEI arendamisele kaasaaitamise eest

• 2011 – Ilona Arusoo (EKEI) – kauaaegse laitmatu töö eest liiklusekspertiisi valdkonnas

• 2011 – Maja Novažilova (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest Ida-Eesti koh-
tuarstlikus ekspertiisiosakonnas

• 2012 – Erkki Koort (Siseministeerium) – EKEI nõukogu 5-aastase juhtimise ja toe eest 
EKEI eelarveläbirääkimistel

• 2012 – Kaja Rodi (EKEI) – pikaajalise kohusetundliku töö eest

• 2012 – Lilian Hein (EKEI) – pikaajalise kohusetundliku töö eest

• 2012 – Raivo Küüt (Politsei- ja Piirivalveamet) – pikaajalise tulemusrikka koostöö eest

• 2014 – Helle Randmäe (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
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• 2014 – Jaan Marmor (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

• 2014 – Madis Liim (Politsei- ja Piirivalveamet) – silmapaistvate teenete eest kriminalis-
tikavaldkonna arendamisel

• 2015 – Norman Aas (Justiitsministeerium) – silmapaistvate teenete eest EKEI arengule 
ning ressursside mõistlikule kasutamisele kaasa aitamisel

• 2015 – Peep Rausberg (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

• 2015 – Inna Ivask (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

• 2015 – Katrin Ratt (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

• 2015 – Jüri Ilvest (Riigikohus) – silmapaistva panuse eest EKEI arengusse

• 2016 – Merike Rump (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

• 2016 – Aime Riikoja (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

• 2017 – Marat Jeržanov (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest

EKEI teenetemärk



Kohtuarsti kohuseid täitsid kohtu-politseiarstid  
ning maakonna- ja linnaarstid 

Tartu linna ja maakonna lahkamised tehti Tartu Ülikooli kohtuliku arstiteaduse 
instituudis

1938 6. aprillil moodustati Kohtuliku Ekspertiisi Instituut (EKI) Kohtukoja prokuröri juures

 ENSV Tervishoiuministeeriumis loodi kohtumeditsiini peaeksperdi ametikoht ning 
linnades ja rajoonides kohtueksperdi ametikohad 1944

1946 Likvideeriti EKI, kriminalistikaekspertiise hakati tegema ainult miilitsasüsteemis, 
Siseministeeriumi teaduslik-tehnilises osakonnas (TTO)

Anti välja korraldus tugevdada ENSV kohtumeditsiini süsteemi
 Loodi kohtuarstide ühing 1948

Moodustati ENSV Kohtumeditsiini Peaekspertiisi Büroo NSV Liidu 
Tervishoiuministeeriumi süsteemis ja rajoonidevahelised kohtumeditsiini osakonnad 1951

1954 Kirja-, trassoloogia- ja dokumendiekspertiise tehti Tartu Riikliku Ülikooli 
kriminaalõiguse ja -protsessi kateedris

1964 Moodustati ENSV Kohtuekspertiisi Laboratoorium (KEL)

1972 KEL nimetati ENSV Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratooriumiks (KETUL) 
justiitsministeeriumi (JuM) haldusalas

1973 Loodi elektroonilised daktüloskoopiliste registrite andmebaasid, rakendati 
informatsiooni otsimissüsteem (IOS) „Jälg“ 

1982
Loodi poolautomaatne elektrooniline daktüloskoopiasüsteem „Totška“
Reorganiseerimine siseministeeriumis – moodustati ekspertiisi ja kriminalistika osakond 
(EKO)

Asutati Balti Kohtumeedikute Assotsiatsioon (BMLA) 1990
1991 Riikliku Politseiameti struktuuri moodustati kriminalistikabüroo 

ENSV Kohtumeditsiini Peaekspertiisi Büroo nimetati ümber Eesti Kohtuarstlikuks 
Ekspertiisibürooks (EKEB) 

Kohtumeditsiinilisi ekspertiise tehti 11 Eesti linnas
1993 KETUL ja Politseiameti kriminalistikabüroo reorganiseeriti Riigi Politseiameti 

Kohtuekspertiisi Bürooks (KEB)

Eestis tehti esimene DNA-ekspertiis 1995 Alustati  kohtuekspertiisiseaduse (KES) väljatöötamist

Loodi DVI (Disaster Victim Identification) töörühm 1996 KEB nimetati ümber Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Bürooks (KEKB), mille koosseisu 
liideti 4 regionaalset kriminalistikakeskust

1997 Loodi daktüloskoopiliste kaartide keskkartoteek
Alustati infotehnoloogiaekspertiiside tegemist

1998
KEKB nimetati ümber Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuseks (KEKK) 
Politseiameti haldusalas
Võeti kasutusele automaatiseeritud sõrmejälgede otsimise süsteem AFIS
KEKK sai European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) 35. liikmeks

1998 – 2002 KEKK koosseisus tegutses politseikoerte treeningukeskus

Lõuna-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond kolis vastvalminud Biomeedikumi 
ruumidesse 1999

80 AASTAT TÕE JA ÕIGUSE JÄLGEDEL

EKEB 11 ekspertiisiosakonda ühendati 4 struktuuriüksuseks
Koostöös Tartu Ülikooliga asutati DNA-labor 2000

Tehti ettepanek EKEB ja KEKK ühendamiseks riiklikuks ekspertiisiasutuseks 
justiitsministeeriumi haldusalasse 2001

EKEB viidi üle justiitsministeeriumi haldusalasse 2002
Moodustati KEKK-i DNA-labor
Jõustus kohtuekspertiisiseadus (KES)
KEKK koosseisu moodustati KAPO kriminalistikatalitus 

Akrediteeriti toksikoloogiavaldkonna metoodikad 2003

2004 Võeti kasutusele DNA-andmebaasi tarkvara CODIS
Moodustati Eurovõltsingute rahvuslik analüüsikeskus (NAC/CNAC)

Avati Ida-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna vastrenoveeritud hoone Kohtla-Järvel
Lääne-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond kolis Pärnu haigla vastvalminud hoonesse 2005

Sõrmejälgede võrdlusuuringutele hangiti AFIS II ja lisandus EURODAC moodul
Sõrmejälgede keskkartoteek muudeti riiklikuks sõrmejälgede registriks
Akrediteeriti narkootiliste ainete valdkonna 2 metoodikat

Kinnitati kohtuarstide kutsestandardid 2006
Alustati uue hoone (Tervise 30, Tallinn) projekteerimisega
Akrediteeriti DNA-valdkonna metoodika
Asutati riiklik DNA-register

Ühendati EKEB ja KEKK 2007 Akrediteeriti sõrmejäljevaldkonna metoodikad (esiletoomine ja identifitseerimine), 
esimest korda Eestis kaasati välisassessor

2008
Moodustati Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) justiitsministeeriumi haldusalas
Asutati EKEI teenetemärk ja õnnistati asutuse lipp
Kinnitati kohtukriminalistikaekspertide kutsestandardid

Joobetuvastamise analüüside tegemine koondati EKEI-sse
Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemise koordineerimine anti üle EKEI-le
EKEI kohtuarstid võeti Euroopa Kohtuarstide Ühenduse liikmeks (ECLM)

EKEI sertifitseeriti ISO 9001 standardi järgi

2009
Alustati uue kohtuekspertiisihoone ehitusega aadressil Tervise 30, Tallinn
Toimus Eesti-Šveitsi koostööprogramm – suuremahulisim välisabi tehnoloogia arenguks
Akrediteeriti elektronmikroskoopia metoodika

Alustati digilahangute  ja digiuuringute tegemist  (KT, MRT) 2010
1. oktoobril alustati tööd vastvalminud kohtuekspertiisihoones, Tervise 30, Tallinn
Riiklikult tunnustatud ekspertide (RTE) nimekirja haldamine toodi 
justiitsministeeriumist üle EKEI-sse

2011 Käivitati kohtuekspertiisi infosüsteem KEIS 
Akrediteeriti võltsingukahtlusega euro paberrahade uurimise valdkonna metoodika

Akrediteeriti isikute ja surnute kohtuarstlikud uuringud
Kinnitati kohtupsühhiaatriaekspertide kutsestandardid 2012 Akrediteeriti infotehnoloogia valdkonna metoodika

Alustati Prümi lepingu kohast DNA-profiilide ja sõrmejälgede andmevahetust

2015 Akrediteeriti jalatsijälgede ja käekirja uurimise valdkondade metoodikad

2018
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut tähistab 80. tegevusaastat
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tel 663 6600
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Ristiku 1, Pärnu 80047 
tel 663 6615
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tel 663 6775
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