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Kinnipidamisrežiim, suhtlemisvõimalused ja teabe saamine 

 

 

Austatud keskuse juht 

 

 

[ ] pöördus õiguskantsleri poole murega, et alates Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Põhja 

prefektuuri korrakaitsebüroo kinnipidamiskeskusesse (KPK) saabumisest [ ] on ta viibinud 

naistele mõeldud osakonnas üksi, ning kurtis, et sellist eraldatust on tal äärmiselt raske taluda. 

 

Kinnipidamiskeskus selgitas, et avaldaja on keskuse naisteosakonnas üksi selle tõttu, et kuni [ ] 

pole keskuses teisi naissoost välismaalasi olnud. [ ] on võimalik vaadata televiisorit, lugeda 

omakeelset kirjandust, viibida värskes õhus ning kasutada jõusaali. Ta saab iga päev keskuses 

kohtuda huvijuhi ja õigusnõustajaga. Huvijuhiga ja keskuse töötajatega suhtleb avaldaja 

Google’i tõlkeprogrammi abil. Kohtumenetluses määratud esindajatega ja õigusnõustajaga 

suhtlemiseks kaasatakse hispaania keele tõlk. [ ] lubati avaldaja järelevalve all lühiajalisele 

kokkusaamisele enda meessoost kaaslasega, kellega ta teadaolevalt Eestisse saabus ja kes viibib 

samuti kinnipidamiskeskuses. 

 

On kiiduväärt, et avaldajal lubatakse kohtuda oma kaaslasega. Kui sellisteks kohtumisteks pole 

töökorralduslikke või muid takistusi, tuleb seda jätkata ja igati soodustada. 

 

Pean sellegipoolest vajalikuks, et kinnipidamiskeskus looks avaldajale ja temaga sarnases 

olukorras olevatele välismaalastele rohkem võimalusi tähenduslikult suhelda. 

Suhtlemisvõimalusi lähedastega tuleb ajakohastada. Samuti võiks mõelda, kuidas saaksid 

keskuses viibijad rohkem infot oma kodumaal ja maailmas toimuva kohta enda emakeeles. 

 

Avaldaja kinnipidamine 

 

Avaldaja ja tema olukorraga sarnane kinnipidamine võib olude sunnil kujuneda 

kinnipidamiskeskuses üksikvangistuse sarnaseks. Teaduslikult on tõestatud, et pikaajaline 

üksikvangistus mõjub inimesele kahjulikult. Võivad tekkida unehäired, depressioon, ärevus, 

foobiad, mäluhäired, keskendumisraskused jne. Vähesest suhtlusest tekkiv stress võib väljenduda 
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ka selles, et inimene on rahutu, kergesti ärrituv ning otsib ükskõik millist (sh negatiivset) 

tähelepanu ja kontakti: näiteks esitab ta keskusele pidevalt kaebusi, käitub väljakutsuvalt jne.1 

 

Kuivõrd üksikvangistuses ja sellega sarnases olukorras olevaid inimesi ohustavad tervisehädad 

rohkem kui kinnipeetuid üldiselt, tuleb tervishoiutöötajal korrapäraselt jälgida, et võimalikku 

halba mõju ei tekiks ja varasemad terviseprobleemid ei süveneks. Korrapärasus tähendab seda, et 

inimese seisundit hinnatakse iga päev. Nii on võimalik aru saada, kas inimese terviseseisund on 

muutunud, ning probleemide ilmnemisel varakult sekkuda (nt suunata inimene psühholoogi 

vastuvõtule, määrata ravi vms). Ka annab kohtumine tervishoiutöötajaga üksikvangistusega 

sarnases olukorras välismaalasele lisavõimaluse igapäevaseks inimlikuks kontaktiks. 

 

Suhtlemisvõimalused ja teabe saamine 

 

Kuna avaldaja viibib osakonnas üksi, on tal enda emotsionaalsete ja sotsiaalsete põhivajaduste 

rahuldamiseks väga piiratud võimalused. Kinnipidamiskeskusel tuleks avaldajale ja temaga 

sarnases olukorras olevatele välismaalastele luua rohkem võimalusi tähenduslikuks suhtlemiseks. 

Tähenduslik suhtlus on niisugune suhtlus, mis võimaldab inimesel luua ja hoida suhteid, kogeda 

kuuluvustunnet, saada teistelt tuge ja tagasisidet jmt. Selline suhtlus võib toimuda kinnipeetu 

lähedastega, keskuse ametnike ja töötajatega või teiste välismaalastega. 

 

Olen soovitanud (2016. aastal ja 2019. aastal) kinnipidamiskeskusel luua välismaalastele 

lähedastega suhtlemiseks tänapäevased võimalused. Välismaalastest kinnipeetute ja nende 

perede suhtlemise lihtsustamist (nt Skype’i kaudu) on järjepidevalt soovitanud ka Piinamise ja 

Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT). 

Viimati kiitis CPT Rootsit ja Soomet (vt 2021. aasta raport Rootsile, p 22, ja 2020. aasta raport 

Soomele, p 29) selle eest, et välismaalastel oli sealsetes kinnipidamiskeskustes võimalik 

kasutada internetiühendusega arvuteid. 

 

On kahetsusväärne, et õiguskantsleri soovitusest hoolimata ei ole kuue aasta jooksul suudetud 

parandada välismaalaste suhtlusvõimalusi oma lähedastega. Ometi aitaksid videokõned 

leevendada (eriti avaldaja üksikvangistusega sarnaneva) kinnipidamise tõttu tekkivat stressi ja 

sellega kaasnevat suhtlusvaegust. Viibivad ju paljud kinnipidamiskeskuses olevad inimesed oma 

kodumaast ja lähedastest väga kaugel ega pruugi rääkida muud keelt peale oma emakeele. Ka 

kergendaksid kinnipeetute videokõned lähedastega keskuse töötajate koormust pakkuda 

välismaalastele tähendusliku suhtlemise võimalusi. Eriti tähtis on see olukorras, kui selline 

suhtlus on keeruline keelebarjääri tõttu. Ka on kodumaal või lähteriigis viibivate lähedastega 

sidet hoida oluline selleks, et väljasaadetav saaks sujuvalt naasta oma kodu- või lähteriiki. 

 

Välismaalastel aitaks kinnipidamisega paremini toime tulla ka näiteks see, kui nad saaksid oma 

emakeeles lugeda uudiseid nende kodumaal, lähteriigis või maailmas toimuvast. See aitaks 

inimestel kinnipidamiskeskusest vabanedes sujuvalt tavaeluga jätkata. Oma kodumaal või 

lähteriigis toimuvaga kursis olemine teeks lihtsamaks ka Eestist väljasaadetava inimese 

tagasipöördumise. 

 

Kinnipidamiskeskus võiks koostöös avaldajaga ja teiste välismaalastega välja selgitada, millised 

veebilehed kajastavad nende kodumaa, lähteriigi või maailma uudiseid nende emakeeles ning 

püüda seal ilmuvat infot välismaalastele vahendada. CPT on näiteks tunnustanud Hollandit (vt 

2012. aasta soovitusi Hollandile, p 64) selle eest, et CPT külastatud välismaalaste 

kinnipidamiskeskus tegi pingutusi kinnipeetutele võõrkeelsete uudiste vahendamisel. CPT 

                                                 
1 Vt nt õiguskantsleri 2020. aastal Tartu Vanglasse tehtud kontrollkäigu kokkuvõtet ja seal viidatud allikaid. 

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaik_politsei-_ja_piirivalveameti_teabehaldus-_ja_menetlusosakonna_migratsiooniburoo_kinnipidamiskeskusse.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20P%C3%B5hja%20prefektuuri%20korrakaitseb%C3%BCroo%20kinnipidamiskeskusesse.pdf
https://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-swe-20210118-en-9
https://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-fin-20200907-en-9
https://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-fin-20200907-en-9
https://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-nld-20111010-en-25
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Tartu%20Vanglasse%20ja%20vanglate%20ps%C3%BChhiaatriaosakonda.pdf
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soovituses on öeldud, et Hollandi sealse keskuse töötaja koostas veebis avaldatud võõrkeelsete 

uudiste ülevaateid ning printis need välismaalastele välja. Nii said välismaalased olla rohkem 

kontaktis oma kodumaal, lähteriigis ja maailmas toimuvaga. 

 

Palun Teie tagasisidet soovitustele 25.03.2022. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koopia: Politsei- ja Piirivalveamet (ppa@politsei.ee)  
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