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Kontrollkäigu kokkuvõte
Lugupeetud proua minister, härra prefekt ja proua juhatuse esimees
Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 08.09.2018 varahommikul ette teatamata Politsei- ja
Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kainestusmaja (edaspidi: kainestusmaja).
Nõunikud tutvusid kontrollkäigul kainestusmaja ruumide ja dokumentidega ning vestlesid töötajatega.
Kontrollkäigul osales tervishoiueksperdina perearst.
Joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokollides on korrektselt talletatud teave erivahendite
(nt käerauad) kasutamise ja selle kestuse kohta. Samuti on protokollides kirjeldatud, kas isiku välisel
vaatlusel on näha vigastusi või mitte. Kõik kainenema toodud inimesed vaatab läbi meditsiiniõde. See
on nende inimeste tervise seisukohast mõistlik. Vajaduse korral jäetakse inimene mõneks ajaks
meditsiiniõe jälgimise alla. Arstiabi olulisust politsei kinnipidamiskohtades on rõhutanud ka CPT oma
soovituses Soomele, Maltale ning Rootsile. Hea on seegi, et kainestusmaja kõigisse kambritesse on
õiguskantsleri soovitust järgides paigaldatud videovalve. Kainestusmaja on muretsenud
taaskasutuskeskusest rõivaid, mida saab tarviduse korral inimestele jagada.
Kainestusmaja kambrite seinad vajaksid viimistlust, et vältida võimalikku vigastusohtu.
Tervishoiueksperdi hinnangul on probleemiks see, et meditsiinitöötajatel puudub juurdepääs tervise
infosüsteemile (Digilugu), samuti ohjeldusmeetmete kasutamine.
Ohjeldusmeetmete kasutamine
Politseiametnikul on inimese suhtes lubatud sidumisvahendeid ja muid erivahendeid kasutada vaid
siis, kui järgitakse korrakaitseseaduses sätestatud nõuded. Muu hulgas tuleb dokumenteerida, milline
politseiametnik, millist vahendit, mis põhjusel ja kui kaua kasutas.
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Et kainestusmaja meditsiiniõed saaksid joobes inimese tervist kontrollida ja talle vajalikku
meditsiiniabi anda, fikseeritakse kainestusmaja meditsiiniplokis sageli inimesi voodites spetsiaalsete
riidest rihmadega. Rihmade kasutamist ei dokumenteerita.
Kehtiv õigus ei luba meditsiiniõdedel tervishoiuteenuse osutamisel inimest kainestusmajas sel moel
ohjeldada. Ohjeldamine on selgelt ja ühemõtteliselt tervishoiuteenuse osutamisel lubatud vaid
psühhiaatrilise abi seaduse alusel. Kainestusmajas need nõuded täidetud ei ole. Õiguskantsler juhtis
sellele tähelepanu ka 2013. aastal tehtud kontrollkäigu kokkuvõttes.
Inimese ohjeldamist meditsiinitoimingute ajal on õiguskantsler täheldanud lisaks kainestusmajale ka
erinevates meditsiiniasutustes – nt õendusabiteenusel. Kui inimest on tarvis meditsiinilistel põhjustel
tema tahte vastaselt ohjeldada, tuleb selleks luua põhiseadusega kooskõlas olev lahendus. Nii oleks
meedikutel kindlus, et kui ohjeldamine on patsiendi huvides vajalik, saab seda arusaadavate normide
järgi õiguslikult korrektselt teha. See tähendab, et ohjeldamiseks peab olema selge seaduslik alus ning
konkreetne menetlus ja ettevaatusabinõud, mis aitavad vältida võimalikke kuritarvitusi.
Palun sotsiaalministeeriumil leida sellele probleemile põhiseadusega kooskõlas olev lahendus.
Juurdepääs tervise infosüsteemile
Kainestusmajas osutab tervishoiuteenust AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH). Sestap näevad
meditsiinitöötajad vajaduse korral vaid LTKH ravilugudega seotud andmeid. Tervise infosüsteemile
meditsiinitöötajad ligi ei pääse, mistõttu puudub neil inimese terviseandmetest tervikpilt.
Palun LTKH-l leida lahendus, et ka kainestusmaja meditsiinitöötajatele oleks tagatud vajalik
juurdepääs tervise infosüsteemile.
Kambrite seinad
Kainestusmaja kambrite seinad on viimistlemata kergbetoonplokkidest, mille vastu kukkudes võib end
muu hulgas tahtmatult vigastada. Kainestusmaja personali sõnul on seda ka ette tulnud.
Palun Politsei- ja Piirivalveametil leida võimalus kainestusmaja kambrite seinte viimistlemiseks.
Ootan Teie seisukohta soovituste suhtes hiljemalt 21.12.2018.
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