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Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 15.04.2021 ette teatamata Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna 

prefektuuri Viljandi politseijaoskonna (PJ) lühiajaliseks kinnipidamiseks (kuni 48 tundi) 

kasutatavaid ruume (edaspidi ka kinnipidamiskambrid). Kontrollkäigul osales eksperdina perearst, 

kelle arvamus on lisatud kokkuvõttele. 

 

Samu ruume kasutati kuni 2021. aasta aprillikuuni Viljandi PJ arestikambritena, st arestimajana 

vangistusseaduse tähenduses. Pelgalt lühiajaliseks kinnipidamiseks oli ruume kasutatud vaid mõni 

nädal enne kontrollkäiku. Sestap saab kinnipeetu neis ruumides kasutada võimalusi, mida 

lühiajalisel kinnipidamisel sageli pakkuda ei õnnestu. Positiivne on see, et kinnipeetuid 

toitlustatakse kolm korda päevas ning olemas on jalutushoov, kus saab soovi korral värskes õhus 

viibida. Kinnipeetutel on võimalik käia duši all. Väärib tunnustust, et kontrollkäigul läbi vaadatud 

dokumendid (eeskätt joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokollid ja isiku 

kahtlustatavana kinnipidamise protokollid) olid üldiselt põhjalikult vormistatud. Muu hulgas olid 

dokumentides talletatud kinnipeetute väärkohtlemise ennetamiseks olulised andmed: vahetu sunni 

kohaldamise kestus, lähedaste teavitamine inimese kinnipidamisest jms.  

 

Õiguskantsler on ühe varasema kontrollkäigu kokkuvõttes selgitanud, millised on peamised 

nõudmised lühiajalise kinnipidamise ruumidele. Neist nõuetest juhindus õiguskantsler ka Viljandi 

PJ kinnipidamiskambrite kontrollimisel.  

 

Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa 

Komitee (CPT) on rõhutanud, et politseiasutuse kinnipidamiskambrid peaksid olema rahuldavas 

seisukorras (s.t remonditud), samuti peab kambrites olema küllaldaselt valgust, sh loomulikku 

valgust.  

 

Õiguskantsler on 2017. aastal samu kinnipidamisruume kontrollides leidnud, et kambrites nappis 

loomulikku valgust, sest aknaavad olid kambrite suurust arvestades väikesed ning avatäiteks 

kasutatud klaastellised ei lasknud ruumi piisavalt valgust. Palusin tagada, et aknad (akende suurus 

ning aknamaterjal) võimaldaksid piisava hulga loomuliku valguse pääsu kambritesse.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021015#para156
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021015#para156
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Ida-Harju%2C%20Kesklinna%20ja%20L%C3%A4%C3%A4ne-Harju%20politseijaoskonna%20l%C3%BChiajalistesse%20kinnipidamise%20ruumidesse.pdf
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-alb-20181120-en-12
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Kontrollk%C3%A4ik%20Viljandi%20politseijaoskonna%20arestikambrisse.pdf
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Praeguseks on Viljandi PJ kinnipidamiskambrite klaastellistest aknad asendatud valgust paremini 

läbi laskvast materjalist akendega, ent akende paigutus sügaval aknaorvas, nende suurus ning ka 

akende ees olevad trellid ei lase kambrisse siiski piisavalt päevavalgust.  

 

Lahenduseks võiks olla trellide eemaldamine ning vajadusel julgeolekukaalutlustel aknamaterjali 

väljavahetamine. Õiguskantsleri kontrollkäigud kinnipidamiskohtadesse on näidanud, et trellide 

asemel saab sageli kasutada alternatiivseid turvavahendeid (nt löögikindel klaas jms), mis tagavad 

inimeste nõuetekohase kinnipidamise, ent ei takista päevavalguse pääsu ruumidesse.  Palun 

Viljandi politseijaoskonna ajutise kinnipidamise kambrites kaaluda ja rakendada erinevaid 

võimalusi, et kambrites oleks piisavalt loomulikku päevavalgust. Kiiduväärne on 

kinnipidamiskambrite puhtus, mitmes kambris vajaks aga kaalumist remont. 

 

Politseijaoskonnal oli kinnipeetute jaoks varutud mitmeid käsimüügiravimeid. Paraku oli nende 

hulgas ka aegunud ravimeid (No-Spa 40 mg tabletid, Septolete omni 3 mg/1 mg imemistabletid). 

Inimeste tervise kaitseks on oluline, et asutusel oleks ülevaade olemasolevatest ravimitest ning et 

kõlbmatud (nt mille säilivusaeg on möödunud) ja tarbetud ravimid nõuetekohaselt hävitataks. 

Aegunud ravimite kasutamine võib ohustada elu ja tervist.  

 

Kokkuvõttele on lisatud tervishoiueksperdi arvamus.  

 

Ootan Teie seisukohta soovituste suhtes hiljemalt 20. oktoobriks 2021. a. 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Lisa: tervishoiueksperdi arvamus 2 lehel 
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http://www.sam.ee/ravimite-havitamine

