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01.S I S S E J U H A T U S

Probleemi suurust näitab see, et tänapäeval on tööotsijaid vähem
kui vaimse tervise häirega inimesi. 

UK-s vanglates saaks säästa 2000
vanglakohta ja 64 miljonit eurot, kui
vaimse tervise häiretega inimestele
määrataks vangla asemel kogukondlik
karistus koos kohustusega häire raviks, mis
aga eeldaks juhtnööre justiitssüsteemis, sh
kohtunike ja prokuröride koolitamist
(Criminal Justice Alliance, 2018).  Detroidi
uuringu järgi maksab vaimse tervise häirega
inimesele kinnipidamisasutuses viibimine 27
500 € aastas, samas kogukondlik sekkumine
8800€ aastas.

Lapse vaimse tervise häire õigeaegne
märkamine ja sekkumine maksab Eesti riigile
kokku aastas  1  530 €, samas kui
mittesekkumine läheb kokkuvõttes maksma
10 720  €, millele võivad lisanduda veel
erikooli (50 000 €) ja vanglakulud (20 000 €)
(PWC-Sotsiaalministeerium, 2015).

Vanglakeskkond on vaimse tervise häirega
inimeste jaoks enamasti ebasobiv, samas ei
ole alternatiivide kohaldamine alati võimalik.
Nii vaimse tervise häire süvenemise kui
retsidiivsuse seisukohalt on
kinnipidamisasutuse keskkonnal ja
tegevustel oluline roll, seda nii humaanse
kohtlemise kui meditsiiniteenuste
pakkumise seisukohalt. (Bebbington et al,
2017)

Tähelepanuta jäänud ravivajadus on vangide
hulgas levinud (ca pooled ravitavatest
häiretest jäävad ravita), mis kokkuvõttes
mõjutab nii konkreetseid õigusrikkujaid,
kriminaaljustiitssüsteemi kui ühiskonda
tervikuna (Jakobowitz et al, 2017).

Seega tuleb tervishoiusüsteemi kaasabil
vähendada vaimse tervise häiretega
inimeste kokkupuudet õiguskaitsega;
suunata õigusrikkujaid kogukondlikele
sekkumistele ning kui viimane pole võimalik,
siis arvestada kinnipidamisasutustes
õigusrikkujate kohtlemisel nende vaimse
tervise olukorraga, eesmärgiga vähendada
korduvkuritegevust ning parandada vaimset
tervist.
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     Vaimse tervise häirete  esinemissagedust
ühiskonnas iseloomustab hästi võrdlus, et
tänapäeval on tööotsijaid vähem kui vaimse
tervise häiretega inimesi (Layard, 2005). See
tähendab, et vaimse tervise häired on
suurem probleem kui tööpuudus. USAs
tekitas resonantsi tõdemus, et Los Angelese
maakonnas on vanglas rohkem vaimse
tervise häiretega inimesi kui haiglas
(Haneberg et al, 2017).

Sageli peab politsei lappima tervishoiu
süsteemi puudujääke, mistap jääb politseil
vähem aega keskenduda oma
põhitegevusele ehk tõsiste kuritegude
ennetamisele ja avastamisele. Politseid
häirib, et avalikkus ootab neilt vaimse
tervise teemaga tegelemist, kuigi probleem
on meditsiiniline (Morgan & Paterson, 2017).

Vaimse tervise häiretega inimestel on neli
korda suurem tõenäosus kannatada või
saada surma politsei jõukasutamise tõttu
(Morgan & Paterson, 2012).
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02.E E S M Ä R K

     Uuringu eesmärgiks on anda ülevaade
kinnipidamisasutustes viibijate vaimse tervise
diagnoosidest, kirjeldada tänaseid
sekkumisvõimalusi ning pakkuda välja lahendused
vaimse tervise häiretega õigusrikkujate
kohtlemiseks kriminaaljustiitssüsteemis
eesmärgiga vähendada korduvkuritegevust. Samuti
on eesmärgiks saada ülevaade õiguskaitsetöötajate
vaimse tervise alasest erialasest ettevalmistusest.
Vaimse tervise häirega õigusrikkujate puhul tuleb
arvestada mõlemat tegurit, nii tervist kui
kriminaalsust ning kohtlemised peavad olema
suunatud mõlemale.  Uuringu abil soovitakse leida
viise vaimse tervise häirega
õigusrikkujate  kohtlemiseks kriminaaljustiits- ja
tervishoiusüsteemi koostöös.

Uuringu empiiriline osa jagunes kolmeks etapiks:

Statistiline ülevaade
Ülevaade tänasest vaimse tervise häiretega õigusrikkujate kohtlemisest kriminaaljustiitssüsteemis
Vaimse tervise skriiningküsimustike testimine/valideerimine

Statistiline ülevaade annab vastuse, kui suurel osal kinnipeetavatest on diagnoositud vaimse
tervise häire; millised häired on diagnoositud; milline on vaimse tervise häirega kinnipeetava
sotsiaaldemograafiline profiil. Statistiline analüüs koostati koos statistikaametiga. Sellesse hõlmati
2016-2017. aastal kinnipeetute ja arestialuste vaimse tervise häirete diagnoosid (RHK 10, ptk V,
diagnostilise kategooriaga vahemikus F0-F9). Vaadeldavaks perioodiks varasemate vaimse tervise
häirete diagnooside kohta oli 2014-2017. aasta. 

Ülevaade tänastest kohtlemistest politseis, vanglas ja arestimajas, mille eesmärgiks on mõista,
kuidas toimub vaimse tervise häirega inimeste kohtlemine politseis ja vanglas. Selleks viidi läbi kuus
ümarlauda Tallinna, Tartu, Viru vanglates, Lääne-Harju kriminaalhooldusosakonnas ning Tallinna ja
Pärnu arestimajades. Ümarlaudadel osales kokku 52 inimest. Vanglate ümarlaudadel osalesid
sotsiaal- ja meditsiiniteenuste (sh psühholoogid), teabe- ja uurimisosakonna esindajad, valvurid,
kontaktisikud, vangla asedirektor. Arestimajas toimunud kohtumistel osalesid patrullitalituse,
arestimaja ja korrakaitse esindajad.

Vaimse tervise skriiningküsimustike testimine vanglates ja arestimajades ja küsimustike
kohandamine Eesti oludele. Testiti küsimustikke, mille rakendamisel saab kriminaaljustiitssüsteem
neid kasutada vaimse tervisehäirete skriinimiseks, et ennetada enesetappe ja muid tõsiste vaimse
tervise häirete tähelepanuta jätmist, hõlbustada kinnipeetavate vajadusi arvestavat paigutamist,
programmidesse suunamist, välja selgitada psühhiaatrilise visiidi vajadus jne. Skriininguuringu
andmekogumine viidi läbi Tallinna ja Tartu vanglas ning Tallinna ja Tartu arestimajas 2019. a märtsi ja
aprilli jooksul TÜ  Inimuuringute eetika komitee kooskõlastuse nr. 290/T-23 alusel.

M E T O O D I K AM E T O O D I K A03.
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Inglismaal & Walesis on kolmandikul politseiga kokkupuutujatest vaimse tervise
probleem (Morgan & Paterson, 2017). 

UK Metropolitian Police sõnul tegelevad nad vaimse tervise häirega seotud
väljakutsete kõnedega neljandikul juhtumitest – paljud on samade inimeste
korduvad kõned – ning juba ainuüksi selliste kõnedega tegelemine läheb maksma
ca 80 000 € aastas (Dodd, 2018).

Uuringute järgi kipub politsei kasutama vaimse tervise häiretega inimeste puhul
suuremat jõudu, mis tuleneb oskamatusest nendega suhelda ja tavapäraste
läbirääkimisstrateegiate ebaõnnestumisest (Rossler & Terrill, 2016).

Austraalias on viimase paarikümne aasta jooksul 42% politseinike poolt maha
lastud õigusrikkujatest olnud vaimse tervise häirega (Australian National…).

Politsei kipub jõudu kasutama ka psühhiaatriahaiglates, seda eelkõige elektrišoki
relva (stun gun) üle kasutades (Marsh, 2018).

Vaimse tervise häirega inimesed sattuvad oma väliste tunnuste tõttu (nt silmside
vältimine) suurema tõenäosusega kahtlusaluste hulka. Vaimse tervise
probleemidega inimestel võib olla raskusi enda kaitseõiguse realiseerimisega –
see eeldab erioskusi ja –tehnikaid nii ülekuulajatelt kui kaitsjatelt. (Follette et al,
2007)

UK Vaimse Tervise Keskuse hinnangul on 90%-l kinnipeetavatest vaimse tervise, isiksuse- või
sõltuvusainete tarvitamise häired (Durcan, 2016).

Ühe UK-s läbi viidud uuringu järgi diagnoositi 68%-l kinnipeetavatest mõne vaimse tervise
häire koosesinemine, 57% narkosõltuvus, 54% depressioon, 34% isiksusehäire, 33%
alkoholisõltuvus, 27%-l ärevus, 12%-l psühhoos (Layard, 2005).

Psühhiaatrilistesse haigustesse haigestumine on Londoni vanglates tehtud uuringu kohaselt
vangidel võrreldes tavapopulatsiooniga oluliselt suurem (Babbington et al, 2017).

Vangide seas on olnud rohkem peatraumasid (erinevate uuringute andmetel 25-30%, samas
kui tavapopulatsioonis on see kuni 18%), mille tavapärased tüsistused on tähelepanuhäired,
posttraumaatiline depressioon, ärevus, kognitiivsed häired, väiksem rahulolu eluga ning
suurem suitsiidioht (León-Carrión et al., 2001; Mathias and Wheaton, 2007; Durand et al,
2016; Bombardier et al., 2010; Marshall, 2019).

Rohkem kui üle poole UK naisvangide uuringule vastanute peatraumad on põhjustatud
koduvägivallast, mis on neile kaasa toonud kognitiivseid probleeme ja käitumuslikke
eripärasid, sh kehva impulsikontrolli ja oskamatuse oma probleeme märgata ja hallata (The
Disabilities Trust, 2019).

Mõnede uuringute järgi vajaks üle 80% naiskinnipeetava ja 70% meeskinnipeetava
psühhiaatrilist või muud sarnast sekkumist (Jakobowitz et al, 2017).

Samas tuleb nendesse arvudesse suhtuda ettevaatlikult, sest vahel kasutatakse
uuringutes hindamiseks valideerimata küsimustikke. Ka enesekohased küsimustikud
põhjustavad häirete ülehindamist. Tagasihoidlikumatel andmetel on viimase
kolmekümne aasta jooksul esinenud ühel seitsmest vangist depressioon või psühhoos,
samuti on kinnitust leidnud see, et sageli esinevad koos sõltuvus- ja vaimse tervise
häired (komorbiidsus). (Fazel et al, 2016).

Hinnanguliselt 3-7% kinnipeetavatest kannatab tõsise vaimse tervise häire all. 2016. a
diagnoositi 6%-l Soome vangidel tõsine psühhiaatriline häire, mis tähendab 74% tõusu
võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Lisaks diagnoositi 40%-l vangil sõltuvushäirega kaasuv
vaimne häire. (Jüriloo et al, 2017)

V Ä L I S R I I K I D E  Ü L E V A A D E

P O L I T S E I

K I N N I P I D A M I S A S U T U S

04.

Vaimse tervise häiretega kinnipeetavatel on suurem tõenäosus rikkuda
vanglareegleid, sattuda vanglavägivalla ohvriks või olla ise vägivallatseja (Fazel et
al, 2016). 
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Naistest õigusrikkujatel esineb kaks korda suurema tõenäosusega vaimse tervise
häireid ning naisvangidel on viis korda suurem tõenäosus enesevigastusteks
võrreldes meestega (UK Ministry of Justice, 2018; Wyld et al, 2018), mis on
muuhulgas üks põhjustest, miks Inglismaal on naiskinnipeetavate kohtlemiseks
loodud eraldi strateegia. On leitud, et naiste ja eakate kinnipeetavate vaimse
tervise häirete eripärad eeldavad ka eraldiseisvat lähenemist (Fazel et al, 2016).

Kinnipeetavate suitsiidirisk on kõrge tulenevalt vabadusekaotusega kaasnevast,
nagu peretoe ja lähedaste suhete puudumine, vabaduse puudumine igapäevaste
asjade üle otsustamisel ja ohtrad protseduurireeglid, millele lisanduvad riskidena
veel isiksusehäired, sõltuvushäired jms (Pragosa, 2017). Vangide enesetapud on
seotud vanglate ülerahvastatusega, personali puudusega, range režiimiga, kõrge
vägivallatasemega jms-ga (Atkinson, 2018).

Politsei kasutab  vaimse tervise häiretega õigusirkkujate puhul:

teenustele suunamist (diversion) ja tugiisikuid (liaison)
tänavatriaaži (lihtsam ligipääs med teenustele)
spetsialiseerunud töötajad, kes aitavad kodanikke (tel teel)
crisis intervention teams (CIT-e) ehk kriisitiime (meditsiini ja politsei
ühisõppused, -patrullid jne)

Kõik need aitavad adekvaatsemalt juhtumitele reageerida,  vähendavad
üleliigseid areste, samas kõige väljapaistvamaks ja tulemuslikumaks võib pidada
kriisitiime. (Kane et al, 2018) Need on kasutusel nt UK-s, USAs ja Austraalias.

S E K K U M I S E D

Kriisitiimid on spetsiaalselt vaimse tervise häiretega õigusrikkujate kohtlemiseks loodud
integreeritud teenustega tiimid ning on eri riikides eriilmelised. See võib olla kogukondlik
koostöövõrgustik, kuhu on hõlmatud õiguskaitse, vaimse tervise spetsialistid, EMO,
vaimse tervise häirega inimesed ja nende pereliikmed. Teisel juhul (UKs) toimub kriisitiimi
tegevuse käigus automaatne andmevahetus tervishoiutöötaja, nt vaimse tervise õe ja
politsei vahel (varasemad diagnoosid, sõltuvused), politseinikud ja meditsiinitöötajad
(õde, parameedik) teevad ühiseid patrullväljasõite. Austraallased on välja andnud ka
juhiseid vaimse tervise häiretega õigusrikkujate perekondadele. (Australian National…)

Kriisitiimid on andnud politseile oskuse tuvastada psüühikahäirele iseloomulikke
tunnuseid, ületada vaimse tervise häirest tingitud stigmat ja sotsiaalset barjääri ning
kasutada kriisijuhtimise tehnikaid, sh alternatiivseid läbirääkimisstrateegiaid (Morgan &
Paterson, 2017; Rossler & Terrill, 2016) Kõik see võimaldab politseinikel võtta vastu
otsuseid, kas tegemist on vaimse tervise häirega või psühhiaatrilise sekkumisvajaduseta
joobes inimesega. Politseinikes kasvatab see nii kaastunnet kui enesekindlust otsida
alternatiive isiku kinnipidamisele ja jõu kasutamisele.

UK-s on kriisitiimide tulemusena vähenenud vahistamiste arv ca 20% (Morgan &
Paterson, 2017), USAs Texases 58% (NAMI). USAs on tänu neile vähenenud ka õiguskaitse
ametnike enda vigastuste arv 80% (Dupont et al, 1999, vt Nami). …) Kriisitiimide
tulemuslikkuse taga on kahes valdkonnas (meditsiinis ja õiguskaitses) töötavate inimeste
omavaheline tihe suhtlemine, koostöö, kogemuste vahetamine ja põhjalik koolitus koos
praktikaga, et ühiskonna norme eiravaid vaimse tervise häiretega inimesi paremini
kohelda. See võimaldab probleeme tõhusamalt lahendada, vähendada vaimse tervise
häirest tingitud politsei väljakutseid ning säästa raha läbi kinnipidamiste arvu
vähendamise (ibid).
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Vanglates kasutatakse vaimse tervise häiretega kinnipeetavate puhul
kombineeritud sekkumisi: farmakoloogilisi ning terapeutilisi, meditatsiooni kui
grupiteraapiat.  Ebaefektiivsemaks peetakse puhtalt psühhodünaamilisi ja nn
kaudseid teraapiaid ning neid, mis on suunatud madala riskiga kurjategijatele.
(Morgan et al, 2012)

Kasutusel on erinevad skriiningmeetodid, sh enesetapu ennetamise meetodid,
nagu skriining vanglasse saabumisel, jätkuv skriinimine ka edaspidi, millele
lisandub  ravi ja kohtlemine, järelevalve kõrge riskiga kinnipeetavate üle ning
sotsiaalse toe pakkumine. Lisaks koolitatakse  töötajaid,
jagatakse multidistsiplinaarselt infot ja muudetakse vangla füüsilist keskkonda. 

UKs, Londoni Holloway naistevanglas ja Pentonville meestevanglas toimub
vaimse tervise spetsialistide poolt kinnipeetavate vaimse tervise hindamine nii
vanglasse vastuvõtmisel kui ka jätkuvalt vanglas viibimise ajal. UKs tõi
vanglates toimuv enesetapu riskihindamine 2000ndate keskel kaasa
enesetappude arvu languse. (Fazel et al, 2016)

Soomes on vaimse tervise häiretega õigusrikkujatele eraldi vanglahaigla, kuhu
suunatakse vajadusel inimesi kõikidest vanglatest. Lisaks on vanglatingimustes
ilmnenud tõsiste vaimse tervise häirete (nt skisofreenia puhul) võimalik ka
vanglakaristuse lõpetamine ja isiku suunamine nn kohtupsühhiaatria haiglasse,
kus pakutakse pikemaajalist ravi, samas kui vanglahaigla tegeleb akuutsete
haigusnähtudega (Jüriloo et al, 2017).

Austraalias on eraldi teenused ja  kohtud, mis tegelevad vaimse tervise
häiretega õigusrikkujate hindamise ning kohtupidamisega. Nt Queenslandis on
vaimse tervise kohus, kuhu kuulub ülemkohtu kohtunik, keda  nõustavad
psühhiaatrid. Igas osariigis on kohtuid nõustava funktsiooniga tribunalid, kuhu
kuuluvad õiguse ja tervishoiu eksperdid, samuti kogukonna esindaja, ning kelle
ülesandeks on samaaegselt tegeleda õigusrikkuja kuriteo kui tervise
küsimustega. Lõuna-Austraalias on menetluse lõpetamise tingimusena
alternatiivne programm neile, kes soovivad oma vaimse tervise seisundit
parandada (Australian National…).

Portugali vanglates on kasutusel eraldi enesetappude ennetamise programm (PIPS) –
tegemist on ennetusprogrammiga, kuhu on hõlmatud nii vangla julgeolek, sotsiaalala kui
tervishoid. Inimese saabudes vanglasse tehakse talle riskihindamine ning ka enesetapu
sooritamise riskihinnang. Viimane hõlmab nn ohumärkide nimekirja inimese kohta (nt
armid, varasemad enesetapukatsed, isiklik hinnang oma olukorrale), mida teeb vastav
meeskond, kuhu kuuluvad kõigi kolme valdkonna esindajad. Instrumenti kasutatakse nii
vanglasse sisenemisel, ühest vanglast teise üleminekul kui ka stressoorse elusündmuse
puhul. Riskihinnang aitab mh välja selgitada inimese parasuitsidaalse kalduvuse.

Erinevate  sekkumiste mõju aga pole põhjalikult hinnatud, kuna puuduvad kvaliteetsed
andmed ning riigi erinevad oluliselt oma kinnipidamisasutuste ning õigussüsteemide
poolest. Programmid pole sageli piisavalt tõenduspõhised, sekkumised suunatakse liiga
suurele sihtrühmale ja jäetakse fokusseerimata neile, kes seda enim vajaksid, sageli ei
osata programme ka rakendada - need on tihti projektipõhised ja seega väikese
ulatusega (Haneberg et al, 2017). Pealegi ei anna tulemust üksnes vaimse tervise
probleemiga tegelemine, vaid tegeleda tuleb ka kuritegeliku käitumisega (ibid).
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     OECD andmetel on 18%-l Eesti elanikest
vaimse tervise probleem (OECD, 2018).
2017. aastal pöördus  psühhiaatri poole
psüühikahäirega ca 90 000 inimest, mis on ca
9% täiskasvanud rahvastikust (20-84
aastased) (TAI). 

2016-2017 a kinnipidamisasutuses olnud
inimestest diagnoositi seal oleku ajal 43%-l
(3262) mõni vaimse tervise häire,  kusjuures
neist  48%-l diagnoositi rohkem kui üks
vaimse tervise häire (komorbiidsus). Enne
kinnipidamisasutusse sattumist oli vaimse
tervise häire diagnoositud 27%-l (2021). 

Suurema osa ehk 59% diagnoosidest
moodustasid sõltuvushäired.

Tõenäoliselt on vaimse tervise häired
kinnipidamisasutustes (aga ka ühiskonnas
laiemalt) aladiagnoositud, mida kinnitab ka
käesoleva uuringu käigus läbi viidud
skriinimine.

Eestis diagnoositi 43%-l kinnipidamisasutuses
viibijal mõni vaimse tervise häire.

Psühhoaktiivsete ainete.. (59%) Neurootilised, stressig.. (13%) Vaimne alaareng (8%)

Füsioloogiliste funktsi.. (6%) Orgaanilised (5%) Meeleoluhäired (4%)

Isiksus- ja käitumishäired (2%) Muud (3%)

59%

13% 8%

6% 5%

4% 2% 3%

Naistel diagnoositi vaimse tervise häireid
rohkem kui meestel: 53%-l
naiskinnipeetavatest ning 43%-l
meeskinnipeetavatest diagnoositi vaimse
tervise häire.

Noorematel esines  häireid rohkem: ligi
poolel (49%-l) 20-29aastastest ning veidi
enam kui kolmandikul üle 50-aastastest.

Põhiharidusega inimeste hulgas on
vaimse tervise häireid rohkem (50%),
ülejäänute hulgas 35-37%.

Leskedele ja vallalistel on häireid rohkem
(46-47%) kui abielus olevatel ja
lahutatutel (39%).

Rahvuse puhul erisusi ei olnud.

V a i m s e  t e r v i s e  h ä i r e t e  d i a g n o o s i d
E e s t i   k i n n i p i d a m i s a s u t u s t e s

05.



5.1.S K R I I N I M I N E  V A N G L A T E S  J A
A R E S T I M A J A D E S

Skriiningtestide kirjeldus

  Seisundi jälgimise
tööleht:  tuvastab ennastkahjustava käitumise
tendentside olemasolu. Uurib, kas isikul
esineb meeleolu alanemist,
lootusetusetunnet; suitsiidmõtteid  ja
suitsiidkatseid  minevikus; alkoholi ja uimastite
tarvitamist; ravimite tarvitamist; stressoorseid
elusündmuseid,  raske psüühikahäire
olemasolu.

        Esmane vaimse tervise hindamise
mõõdik:   koondab erinevaid
enesekohaseid küsimustikke.

BJMHS ehk „Lühike vangla vaimse tervise
sõelküsimustik“ kaardistab rasketele
psüühikahäiretele viitavate sümptomite
olemasolu ning seda,   kas isik on kunagi
tarvitanud psüühikahäire tõttu ravimeid.
CMHS-M & CMHS-W ehk „Parandusasutuste
vaimse tervise sõelküsimustik meestele“ ja
"./.../  naistele". Uurib rasketele
psühhiaatrilistele haigustele omaste
kliiniliste tunnuste olemasolu, isiksuse
nüansse (impulsiivsust, empaatiavõimet),
tõsiselt stressoorse sündmuse olemasolu
varasemas elus ja psühhiaatrilise probleemi
tõttu haiglas viibimist.

Õigusrikkujate vaimse tervise uuring    |  10

   Skriining- ehk sõeluuringu eesmärgiks  oli
kohandada eesti keele- ja kultuuriruumi ning vene
keelde vaimse tervise sõelinstrumendid „Seisundi
jälgimise tööleht” ja „Esmane vaimse tervise
hindamise mõõdik” ning hinnata vaimse tervise
sõelküsimustike ehk „DSM-5 sümptomite
sõelküsimustiku” ja „Suitsidaalse käitumise
küsimustiku” kasutamistõhusust kinnipeetavate
puhul. Lisaks võimaldas uuring võrrelda  kliiniliste
intervjuude käigus selgunud diagnooside
kattuvusi registriandmetega.

Küsimustike prognoosivõime korrektsuse
hindamiseks kasutati järgmisi karakteristikuid:

1) tundlikkus ehk sensitiivsus (protsentuaalselt,
kuivõrd prognoosib sõelküsimustik psüühikahäire
võimalikku olemasolu õigesti; mida kõrgem
väärtus seda kõrgem on testi tundlikkus),
2) spetsiifilisus (protsentuaalselt, kuivõrd
prognoosib sõelküsimustik psüühikahäire
võimalikku puudumist õigesti; mida kõrgem
väärtus, seda spetsiifilisemalt test töötab), 
3) ROC-kõver  ehk eelpool nimetatud
karakteristikute suhtelise toimimise kõver, (mida
enam erineb AUC väärtus 0.5-st ehk
juhuslikkusest, seda täpsemini antud mõõdik
prognoosib psühhiaatrilise abi vajadust).

  CODSI-MD ehk „Vaimsete häirete
koosesinemise sõelküsimustik“, mis
hindab,  kas isikul esineb ärevust,
hirmutunnet, paanikahoogusid; kas isik on
kunagi pöördunud või teised on soovitanud
tal pöörduda vaimse tervise spetsialisti
vastuvõtule, kas ta  kaldub teisi ähvardama,
kas ta  on kunagi tarvitanud
psühhotroopseid ravimeid, kas tal  esineb
õpiraskuseid.

CODSI-SMD ehk „Raskete vaimsete häirete
koosesinemise sõelküsimustik“, mis
hindab  raskemate psühhiaatriliste
probleemide olemasolu: kas inimene on
varasemalt teinud suitsiidkatse, kas esineb
depressiivseid, maniakaalseid / psühhootilisi
haigustunnuseid.

 
     „DSM-5  sümptomite
sõelküsimustik“:  annab hinnangu meeleolu
alanemise, viha, maania (meeleolu ülemäärase
kõrgenemise), ärevuse, psühhhosomaatiliste
sümptomide  ja suitsiidmõtete
olemasolule,  psühhoosisümptomide,
uneprobleemide, mälu alkoholi ja uimastite
probleemse tarbimise jne esinemisele.

                  ”Suitsidaalse käitumise küsimustik“:
enesekohane küsimustik, mis kaardistab
suitsiidmõtete ja suitsidaalse käitumise
olemasolu.

Valideerimine

Neid mõõtevahendeid valideeriti  (hinnati,
kuivõrd mõõdik mõõdab seda, mida eeldame),
kasutades kliinilisi diagnoose, mis saadi
struktureeritud kliinilise intervjuu käigus.
Intervjuusid  viisid läbi TÜ psühhiaatria
eriala  arst-residendid. Uuriti  raske
depressiooni, bipolaarse, psühhootilise,
ärevus-, posttraumaatilise stressi-, alkoholi ja
või illegaalsete ainete tarvitamise,
söömishäirete ning suitsiidimõtete olemasolu.
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Valimi suurus 350

Süüdimõistetud

Kliinilise intervjuu
läbinud

Arestialused

Uuringu käigus ilmnes, et kliiniliste intervjuude ja registriandmete põhjal leitud diagnooside
kattuvus on vähene ning registris on kajastatud enamasti üksnes põhidiagnoosid. See võib
tuleneda sellest, et vanglas ei ole psühhiaatri visiidi käigus prioriteediks psühhodiagnostika,
mis oli aga eesmärgiks intervjuude läbiviimisel. Lisaks võivad registriandmed kajastada ka
meditsiiniõdede poolt iseseisvalt läbiviidud visiite, mille sisuks ei ole psüühikahäirete
diagnoosimine, pigem vastuvõtule pöörduja seisundi jälgimine. Siiski, õige ravitaktika
eelduseks on põhi- ja kaasuvate diagnooside määratlemine, et vaimse tervise häiretega
tegelemisele süsteemselt läheneda.

n: 23 n: 36n: 162n: 79

37 a

n: 30

n: 68

36 a

Testide täitjad

n: 4

29 a

n: 7

35 a33 a

39 a

Vahistatud

Süüdimõistetud

Arestialused

Vangla registrites kajastatud  diagnooside ning
uuringu käigus tuvastatud vaimse tervise  häirete
esinemise kattuvus oli madal.

81% kliinilisel intervjuul osalenust (n:59) tuvastati vaimse tervise häire. Neist 27 olid mehed ja 20
naised.

40% ehk 23 kinnipeetavat olid käinud 1.1.19-7.5.19 psühhiaatri vastuvõtul, neist 8 meest ja 15 naist.

36 a 39 a
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Tulemused: skriiningtestide kasutusvõimalused

Seisundi jälgimise tööleht

„Seisundi jälgimise tööleht” on täidetav kinnipidamisasutustes rutiinselt
kõikide inimeste esmaseks vaimse seisundi hindamiseks ja psüühilise seisundi

jälgimiseks järgneva 48 tunni jooksul või vajaduse äralangemiseni, kes
satuvad: a) arestikambrisse, b) vahi alla (ega ole üle toodud arestkambrist) või

c) sisenevad kinnipidamisasutusse karistust kandma (ega ole üle toodud
arestikambrist või vahi alt).

Töölehe täitjaks on  kinnipidamisasutuse ametnik või vangla tingimustes
soovituslikult medõde, kes nagunii kinnipeetuga kohtub ja tema kohta
terviseankeedi täidab. Tööleht täidetakse esimesel võimalusel peale

inimese paigutamist kinnipidamisasutusse ning see jääb avatuks
inimese lahkumiseni aresti alt, 48 tunniks või nii pikaks perioodiks, kuni

ta vajab tugevdatud jälgimist. Kui inimene liigub ühest kinnipidamisasutusest
teise, tuleks edastada inimesega koos ka koopia täidetud „Seisundi jälgimise

töölehest“.

Tuginedes tundlikkuse (76.5 %) ja spetsiifilisuse (100%) näitajatele, on
soovituslik kasutada inimese suhtes tõhusamaid jälgimistaktikaid alates

äralõikepunktist ≥ 2 või kui ükskõik millises tärni (*) ja halli taustaga mõõdiku
lahtris on vastus „Jah“ või selleks on muu vajadus. 

NB! Töölehe täitmisel tuvastatud info on seda väärtuslikum, mida kiiremini on
see ametniku poolt täidetud.

Esmane vaimse tervise
hindamise mõõdik

Mõõdiku eesmärgiks on tuvastada need inimesed vanglas, kes vajaksid vaimse
tervise edasist hindamist. Mõõdikus esitatud küsimustele vastab

kinnipidamisasutusse sattunud inimene  iseseisvalt või teda abistab vajadusel
kinnipidamisasutuse ametnik, soovituslikult medõde.

Siinses keele- ja kultuuriruumis tuvastab kõige korrektsemalt (AUC näitaja
alusel) inimesed, kelle osas oleks vaja rakendada edasisi psüühikahäirete

olemasolu tuvastamise tasemeid, meeste puhul „Vaimsete häirete
koosesinemise sõelküsimustik“ (äralõikepunkt ≥ 3) ning naiste puhul „Raskete

vaimsete häirete koosesinemise sõelküsimustik“ (äralõikepunkt ≥ 2). Naiste
puhul tuleb aga rõhutada, et valim koosnes üksnes 23 naisest, kellest ainult 3-l

ei ilmnenud psüühikahäire olemasolu intervjuul.
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Tulemused: skriiningtestide kasutusvõimalused

DSM-5

Juhul, kui sõelküsimustiku kasutamisel ilmnes, et kinnipeetaval esinevad
vaimse tervise häired võib psüühikahäirete valdkondi, mida edasi uurida, saab
neid täpsustada „DSM-5 sümptomite sõelküsimustiku“ abil. Mõõtevahend on

ajas korduvalt kasutatav. Tuleb rõhutada, et „DSM-5 sümptomite
sõelküsimustik“ ei ole kasutatav diagnostilise vahendina.

Vahialuste ja vahetult kinnipidamisasutusse sattunute osas võib kasutada 13
valdkonna põhist (23 küsimusega) versiooni, kuhu on lisatud ka

psühhotroopsete ainete tarbimist kaardistavad küsimused. Kui on tegemist
korduva hindamisega ning inimene ei ole alkoholi ega uimasteid tarbinud, võib

kasutada 12 valdkonna põhist (20 küsimusega) versiooni.

DSM-5 valiidsusnäitajaid käesoleva uuringu käigus ei hinnatud.
 Kõikide valdkondade tasandil märkisid äralõikepunkte arvestades

venelased võrreldes eestlastega madalamaid psühhopatoloogia olemasolu
hinnanguid. Antud asjaolu kinnitab omakorda vajadust äralõikepunktide

paikapidavust vanglas viibivate alagruppide tasandil üle hinnata.

Suitsidaalse käitumise
küsimustik

Vahi alla ning vangistusse sattunud inimeste potentsiaalselt suitsidaalse
käitumise kohta esmase hinnangu saamiseks võib kasutada skriining-

instrumenti „Suitsidaalse käitumise küsimustikku“. Eesmärgiks oleks tuvastada
need inimesed, kes vajaksid edasist kliinilist hinnangut ja vajadusel sekkumist

neil esinevate suitsiidmõtete tõttu.

Tuginedes AUC väärtusele (testi võimekus samaaegselt korrektselt
klassifitseerida isikud, kes võivad ilmutada potentsiaalselt ennastkahjustava
käitumise tendentse ja need, kes taoliseid tendentse suure tõenäosusega ei

ilmuta) on sobivaim äralõikepunkt meeste puhul skoor ≥ 9 ning naistel ≥
7. „Suitsidaalse käitumise küsimustikul“ on häid psühhomeetrilisi näitajaid,

kuid mõõdiku alusel hinnatud skoori ei saa indiviidi tasandil käsitleda
suitsiidiriski skoorina. Suitsiidi sooritamine on kliinilises kontekstis raskesti

prognoositav sündmus.

NB! Tuleb alati arvestada, et autoagressiivse käitumise prognoosimisel
sõelinstrumendi abil on suured piirangud ning ka antud mõõdiku abil ei saa

prognoosida indiviidi tasandil suitsiidi sooritamise vahetut riski. Mõõdik ei ole
usaldusväärselt kasutatav olukorras, kus inimene teeb konkreetseid

suitsiidähvardusi või avaldab manipuleerivaid ennastkahjustavaid väiteid.
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Täna puuduvad politseil piisavad  teadmised ja oskused vaimse tervise häirega õigusrikkujate
äratundmiseks ning nendega läbikäimiseks. Rakendatakse tavapärast nn kõigile sobib üks
meetodit, jättes arvestamata psüühikahäire omapärasid, mis võib oodatud tulemuse asemel
hoopis olukorda teravdada ning kaasa tuua soovimatuid ning ettearvamatuid situatsioone, mis on
potentsiaalselt ohtlikud nii politseipatrullile kui ka õigusrikkujale. Väljaõpe
Sisekaitseakadeemias ega hilisem täiendõpe ei ole piisav, et tekitada politseipatrullis
kindlustunnet psüühiliselt ebastabiilse isikuga kontakti astumisel.

Puudulik on ka koostöö ja infovahetus meditsiinisektoriga. Väljakutsele sõites on
politseipatrullil psühhiaatriline eelinfo sisuliselt olematu. Vahel saabub täiendav
lisainformatsioon läbi juhtimiskeskuse, kuid enamasti saadakse infot kohapeal kas inimeselt
endalt või tema lähedastelt. Infovahetus on tugevalt läbi põimunud andmekaitse teemaga.
Politsei sooviks eelnevat infot „psühhiaatrilise diagnoosi saanud patsientidest, kes on muutunud
ohtlikuks, või kes hoidub ravist (Mets, 2018)." Samas on küsitav delikaatsete terviseandmete
edastamine politseile, kuna see võiks muuhulgas suurendada haigete märgistamist.

Politsei, kiirabi ja psühhiaatriakliiniku vahel tekivad sageli vaidlused (eriti joobes inimese puhul),
kellele konkreetne isik kuulub: kas ta tuleks toimetada arestikambrisse, kainestusmajja või
psühhiaatriakliinikusse. See toob kaasa asjatuid vaidlusi ning ressursikulu.

Arestimajades koheldakse nii vaimse tervise häirega kui häireta arestituid võrdselt. Inimese
kohtlemisel toetutakse eelkõige oma „kõhutundele“. Sarnaselt politseipatrullidele ei ole
arestimajades töötavatel ametnikel eelinfot isiku võimaliku psühhiaatrilise seisundi kohta.
Nii puudub teadmine (kui arestitu ise seda ei ütle või puudub eelnev teadmine korduvalt
kinnipeetu suhtes), kas arestialusel on eelnev psühhiaatriline diagnoos, kas ta on varasemalt
käitunud suitsidaalselt, agressiivselt, on ravimisõltlane või võib muul moel potentsiaalselt
oma psüühikahäire tõttu ohustada ennast või teisi.

Arvestades, et arestimajas võib inimene viibida kuni 6 kuud, on kahetsusväärne, et ainus
temale kättesaadav arstiabi on kiirabi erakorralises situatsioonis (juhul, kui meditsiinialase
väljaõppeta ametnik oskab märgata kehalist või psüühilist terviseriket) või oodatakse, kuni
mõni pereliige toob arestimajja ravimeid.  On pigem muret tekitav, mis mõju avaldab
tegelikult niigi psüühiliselt ebastabiilsele inimesele 24/7 tundi jälgimiskaameraga kambris
viibimine ilma ühegi järgneva psühhiaatrilise ja terapeutilise sekkumiseta.

Hilinenud või märkamata jäänud psüühiline häire või selle ägenemine võib kaasa tuua
potentsiaalselt ohtlikke olukordi nii kinnipeetule endale (enesevigastamine, suitsiidikatse,
deliirium jm) kui ka personalile ja teistele arestialustele (agressioon).

  P O L I T S E I P A T R U L L

A R E S T I M A J A

5.2.K O H T L E M I N E  P O L I T S E I S  J A  V A N G L A S

Arestimajja saabudes täidab inimene esmase tervisekontrolli akti, millele saab arestitu ise märkida
temale teadaolevad kroonilised haigused (sh psühhiaatrilised), hetkel kasutatavad ravimid,
alkoholi ja narkootikumide tarvitamise harjumused jne. See info ei jõua aga ühegi meediku kätte,
sest arestimajade personali ei kuulu 2019. aastast alates ühtegi meditsiiniharidusega inimest (sh
psühhiaatrit, vaimse tervise õde) ega psühholoogi.
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Kinnipeetava saabumisel vanglasse viiakse temaga läbi riskihinnang, mille eesmärgiks on mh välja
selgitada kuritegeliku käitumise põhjused. Riskihinnangu ankeet sisaldab ka ametniku hinnangut
sellele, kas kuriteo toimepanemine võis olla seotud vaimse tervise probleemi, sh
sõltuvushäiretega; hinnatakse alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamisest johtuvaid probleeme; 
suitsiidi- ja enesekahjustamise riski, depressiooni, psühholoogiliste jt psühhiaatriliste probleemide
olemasolu. Sisendi kinnipeetava tervise ja emotsionaalse seisundi osas annab meditsiiniosakond.
Riskihinnangut ei viida läbi alla aastase karistusega kinnipeetavatele. Kinnipeetute vaimse tervise
häirete skriinimist ja järelhindamist kindla (ja valideeritud) metoodika alusel vanglas ei toimu.

Vanglasse vastuvõtmisel vesteldakse kinnipeetavaga ning tehakse meditsiiniline läbivaatus.
Esmase kinnipeetu läbivaatuse teeb vanglasse saabumise päeval üldarst või õde (saabuja vaatab
üle tavaõde ja registreeritakse perearsti esimesse vabasse vastuvõtu järjekorda). Tallinna vanglas
kohtub iga uus kinnipeetu psühhiaatriga, mujal otsustab psühhiaatriga kohtumise vajaduse üle
üldarst. Õde konsulteerib psühhiaatriga kiiremat sekkumist vajavatel juhtumitel, näiteks kui
kinnipeetaval on pooleli psühhiaatriline ravi, mida tuleb vanglas jätkata. Tartus suunatakse
inimene, kes väljendab esmasel läbivaatusel suitsiidimõtteid või kel on varasemalt esinenud
suitsiidikatseid, erakorralisena samal päeval kas vaimse tervise õe või kliinilise psühholoogi
vastuvõtule, sõltuvussümptomitega inimesed suunatakse psühhiaatri vastuvõtule. Täiendavat
tähelepanu pööratakse Tartus esmavangistuses olijatele, sest neil esineb suurema tõenäosusega
kohanemisraskusi ning nad suunatakse vajadusel psühholoogi vastuvõtule.

Psühhiaatri korduvvastuvõtule pääseb kinnipeetav omal soovil või psühhiaatri poolt
tagasikutsena. Pärast esmast vastuvõttu ei pruugi psühhiaater määrata järgmist vastuvõtuaega -
seda ka siis, kui psühhiaater on määranud kinnipeetule mõne ravimi (nt unerohu, antidepressandi).
See tähendab, et vaimse tervise häirega kinnipeetav peab enamasti ise hea seisma oma pääsemise
eest psühhiaatri korduvvastuvõtule, samas tulenevalt oma isiksusest ja/või vaimse tervise
probleemist (nt depressioon, katatoonia, psühhoos) ei pruugi kinnipeetava poolt vastavat
sooviavaldust tulla. Seda takistab ka vaimse tervise häire tugev stigmatiseeritus (nn hulluhaigus)
kinnipeetavate hulgas ja ilmselt tervikuna veel ühiskonnas.

V A N G L A

Vangla meditsiiniosakond peab teavitama töötajaid  kinnipeetava agressiivsus- ja
enesevigastusohust ning peab ka sellekohaseid tabeleid, mille põhjal üksuse juht saab
kavandada täiendavaid käitumis- ja sekkumisjuhiseid. Suitsiidi- ning enesevigastamise riski
käsitletakse  kinnipeetava profiilis julgeoleku andmetena, kuhu lisatakse ka täiendav
jälgimisvajadus jms. Kinnipeetava täpsemat raviplaani teenistujad ei näe, ent nad peavad
olema kursis, kui kinnipeetava terviseseisundiga tuleb arvestada. Samas alati ei jõua vaimse
tervise seisundist johtuva erikohtlemise vajadus töötajateni. Üldjuhul saavad töötajad
kinnipeetavate vaimse tervise häirete kohta infot kinnipeetavaga vahetult kokku puutudes
või mõningatel juhtudel koosolekutel, kus arutatakse nn keerukamaid juhtumeid.

Vanglasüsteemi lähenemine kinnipeetu agressiivsele käitumisele on tihedalt seotud
julgeolekuga (paigutamine üksikkambrisse, kartserisse, vaba aja tegevuste piiramine)
arvestamata, et agressiivsus võib olla ka psüühikahäire üheks sümptomiks (nt
psühhootilisus, isikus-, sõltuvushäire, vaimne alaareng jm). Kinnipeetu paigutamisel
ning kambrikaaslaste valikul arvestatakse inimeste eripäradega, samas teeb eripäradega
arvestamise keeruliseks vaimse tervise häirete aladiagnoosimine ning info
puudulikkus. Kinnipeetu üksikvangistuse või niigi minimaalse sportimisvõimaluse
vähendamisega karistamisega julgeoleku kaalutlustel võib psüühikahäire süveneda ning
soodustada veelgi enam soovimatut käitumist. Samas näitavad uuringud (Hearing et al,
2016), et sportimine leevendab vaimse tervise häireid. Psühhiaatriahaiglates kasutatakse
tegevusteraapiaid psühhiaatrilise ravi osana, mis soodustavad kiiremat psüühikahäire
paranemist.

Toimunud on vaimse tervise häire alaseid täiendkoolitusi (erivajadustega inimestega
suhtlemine, keerulise sihtrühmaga suhtlemine, ennast kahjustav käitumine ja suitsidaalsus),
ent kõik kinnipeetavatega kokku puutuvad töötajad ei ole neid läbinud.  Arvestades
vaimse tervise häirete sagedust peaks vanglatöötajate ettevalmistus olema põhjalikum. 

Eesti vanglates on mitmeid sotsiaalprogramme (nt „Õige hetk“, „Sotsiaalsete oskuste
treening“; „Jõud muutuda“, „Eluviisitreening“ jne), vähesel määral tegeletakse ka
psühhoteraapiaga, ent tervikuna on puudu psühhoterapeutilistest regulaarsetest
sekkumistest vaimse tervise häiretega kinnipeetavatele nii grupi- kui ka individuaalvormis.
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Käimas on pilootprojekt VÄRAV, mis keskendub madalama intellektiga kinnipeetute
(VAM-de) õpetamisele ning arvestab nende eripära ja võimeid. Programmi suunamine
toimub kas riskihinnangu või programmi läbiviijate otsuse alusel. Programm koosneb
sotsiaalsete oskuste õpetamise, sõltuvuse, agressiivsuse ja emotsioonidehinnangutega
toimetuleku ning seksuaalkäitumise teemadest. Lisaks on VAM-dele erispordiprogramm,
mis on psühhiaatrilise suunamisega spordigrupp, mida viib läbi kinnipeetav.

Tartu vangla pakub statsionaarset psühhiaatrilise ravi võimalust ning eraldi
sõltuvushäirete osakonda, mida laiendatakse. Viimases toimuvad
sealhulgas sõltuvushäiretele keskendunud sekkumisprogrammid.  Tartu vanglas on
ka psühhiaatrilise suunamisega spordigrupp, joogatreening, teraapiakoerad, mõned
nõustamisprogrammid ning võimalus vanglahoovis aedvilju kasvatada. Teraapiakoerad
(kasvõi palli viskamine koertele) on andnud häid tulemusi vaimse tervise häiretega
kinnipeetavate enesetundele UK-s ning on mõjunud kinnipeetavatele rahustavalt,
parandanud kontakte kinnipeetavate ja vanglapersonali vahel (sisekliima), muutnud
kinnipeetavate käitumist, normaliseerinud elu vanglas jpm (Centre for Mental Health,
2018).

Võimalikult paljud sõltlased peaksid saama ravi vanglas viibimise ajal (ideaalis enne
vanglat) ning see peaks jätkuma ka pärast karistuse ära kandmist, ent täna paljudel
juhtudel ravi vanglaga katkeb. Tallinna vanglas on vaid naistele suunatud sõltuvusravi
üksus (SRS).

Ägedas psühhiaatrilises seisundis kinnipeetu on võimalik saata Tartu vangla
psühhiaatrilisse statsionaari, mille kohtade arv on piiratud. Oktoobri, 2018 seisuga oli
18st voodikohast 10 täidetud, samas on see vangla hinnangul põhjendatud, kuna sageli
pole kahekohalistesse kambritesse võimalik inimesi paigutada, ning enamasti on seal
ekspertiisialused. Õigeaegne ja asjakohane Tartu vangla psühhiaatrilisse statsionaari
saatmine eeldab muuhulgas vangla- ja arestimaja personali võimet ära tunda vaimse
tervise häire ägenemist (nt märgata kinnipeetava ebatavalist käitumist ja suunata ta
arstile vms). Üldjuhul suunatakse kinnipeetav Tartu psühhiaatriosakonda raviarsti
saatekirja alusel. 

Akuutsete vaimse tervise häiretega kinnipeetavate puhul toimub koostöö Tartu vangla ja
teiste vanglate vahel selliselt, et teistel on võimalus konsulteerida telefoni teel
psühhiaatriga, vajadusel alustatakse deliiriumi ravi, aga mitte muude seisundite ravi.
Võimalus on ägedas psühhiaatrilises seisundis kinnipeetu üle viia Tartu vangla
statsionaarsele psühhiaatrilisele ravile. Kui Tartus kinnipeetavat vastu ei võeta (nt kui
hinnatakse, et seisund seda ei nõua), siis tagatakse konkreetsele kinnipeetavale tihedam
suhtlus kontaktisikuga, psühholoogi, kaplaniga, sotsiaaltöötajaga, informeeritakse vajadusel
lähisugulasi või pakutakse rohkem füüsilist aktiivsust.

Eesti kinnipidamisasutustes, nagu Eestis tervikuna, valitseb arstide (eelkõige
psühhiaatrite), psühholoogide ja õdede puudus. Vanglasüsteemis töötamine on
stigmatiseeritud - tööd peetakse ohtlikuks ning ühekülgseks. Kardetakse väheseid
enesearenguvõimalusi ning minimaalseid tööalaseid lisakoolitusi. Spetsialistide puuduse
tõttu langeb uue spetsialisti õlgadele väga suur töökoormus. Sellele lisandub veel
probleemina venekeelsete spetsialistide puudus.

Uuringu tegemise ajal töötas Eesti vanglates kaks vaimse tervise õde (Tartu ja Viru vanglas);
psühhiaatrid töötavad enamasti väikese osalise koormusega ning on tööga üle koormatud.
Psühholooge on vanglates rohkem: Tallinnas 9, Tartus 6, Virus 6.

Kokkuvõttes on vanglates üha enam hakatud nägema vajadust osata ära tunda ning
vastavalt kohelda vaimse tervise häirega kinnipeetut, mis ühelt poolt on tingitud soovist
enesetappe ära hoida ning teisalt leida lahendusi madalama intellektiga kinnipeetute 
kohtlemiseks. Samas on oluline laiemalt märgata ja tegeleda ka teiste vaimse tervise
häiretega (depressioon, psühhootilised häired). Hetkel siiski napib spetsialiste ja
spetsiaalseid programme ning oskuseid märgata vaimse tervise häireid . Seda tingib
mh vanglapersonali vähene vaimse tervise häirete alane teadlikkus. Samuti ei toimu veel
süsteemselt vaimse tervise häirete skriinimist, mis aga oleks vajalik, et planeerida
kinnipeetu elu ja tegevusi vanglas ning valmistada teda paremini vabanemiseks ette.
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Vaimse tervise häiretega õigusrikkujatele puuduvad eri
väljaõppega kriminaalhooldajad. Samas ei tunta kriminaalhoolduses vajadust ka
erikriminaalhoolduse järele, pigem eelistatakse ja soovitakse kindlaid terapeute-
nõustajad, kelle juurde vaimse tervise probleemiga hooldusalune saata - samas neid täna
ei ole.

Sageli on õigusrikkuja esmaseks nõustajaks vaimse tervise teemadel ettevalmistuseta
kriminaalhooldaja, vahel ka vanglapsühholoog, selmet seda saada esmalt tervishoiu
asutustelt. Pealegi puudub kriminaalhooldusel selliseks nõustamiseks ettevalmistus.

Varasemalt arvel mitteolnud kriminaalhooldusaluste kohta napib infot (korduvate kohta
saadakse infot tööpäevikust). Õigusrikkuja toimetulematuse taga on sageli vaimse tervise
häire ning seda teades on võimalik õigusrikkujaid toetada koostöös nõustajaga.

On juhtumeid, kus alternatiivkaristus, mis inimesele määratakse, ei vasta selle inimese
seisundile. Nii näiteks on määratud üldkasulik töö (ÜKT) inimesele, kes ei ole selleks
võimeline oma vaimse tervise probleemide tõttu (nt dementne). Et see nii ei oleks, on
vajalik inimese vaimse tervise seisundi kohta hinnangut juba kohtueelses menetluses
ning siin võiks abi olla skriiningtestidest ja häirespetsiifilistest mõõdikutest (ei eelda
ekspertiisi).

Kriminaalhoolduses on puudu ka programmidest, kuhu suunata vaimse tervise häirega
õigusrikkujaid, mis samal ajal võtaks arvesse ka nende kriminogeenset riski
(kogukondlikud sekkumised). Võimalused konkreetsemasse programmi suunata sõltuvad
piirkonnast (SÜTIK; eluviisi treening, Jõud muutuda). 

Kriminaalhoolduses on viimastel aastatel olnud vaid ühel korral vaimse tervise alane
täiendkoolitus toimetulekuks isiksusehäirega inimestega. Samas võiks olla selline koolitus
sisseelamis- kui ka regulaarse koolituse osa.

POLITSEI

Sisekaitseakadeemia (SKA) politsei- ja piirivalvekolledž pakub kolme aastast kutseõpet
politseiteenistuse eriala õppuritele ning 1,5 a õpet politseiametniku eriala õppuritele
(patrullpolitseinikud ja piirivalvurid), lisaks valmistab ette korrakaitseametnikke läbi
kutseõppe.

Politseiteenistuse õppes õpetatakse enese ja teiste juhtimist ning eneseväljendamist ja
tööalast suhtlemist, mille raames käsitletakse häirunud käitumisega isikutega suhtlemist,
ent tegemist on pigem põgusa sissevaatega teemasse. Aine raames on kuus loengut ja 18
seminari, millest mainitud teema vaid üks osa.

Politsei täiendõpe on detsentraliseeritud, mida iga prefektuur korraldab vastavalt oma
vajadustele ja võimalustele.

Arestimajade ametnike täiendkoolituse eest vastutab SKA justiitskolledž, mille
täiendõppekava on uuringu tegemise ajal üle vaatamisel.

VANGLA

SKA justiitskolledž pakub kolmeaastast korrektsiooni eriala õpet (lõpetaja saab töötada
kontaktisikuna) ning aasta kestvat vanglaametniku õpet (lõpetaja saab töötada valvuri või
saatjana). Lisaks on võimalik läbida alla aastane juhtumikorraldaja ning teabe- ja
uurimisametniku kutseõpe.

Korrektsiooni eriala raames õpitakse psühholoogiat, mh psüühilist häiritust vanglas.
Vanglaametniku õppekavas vastavat ainet ei loeta.  Juhtumikorraldaja kutseõppe raames
pakutakse nn VAM-de moodulit, mis keskendub vaimse arengu mahajäämusega
süüdimõistetutele. Seda programmi on võimalik läbida aastas 15 korrektsiooni eriala
lõpetanud inimesel.

Aastatel 2016-2018 sai vaimse tervise häirete alal täiendõpet 153 vanglaametnikku,
psühholoogi ja sotsiaaltöötajat. Loengute teemadeks on olnud: a) suitsidaalsus ja
ennastkahjustav käitumine vanglas; b) kriisipsühholoogia; c) psüühikahäirete ja
käitumishäirega kinnipeetavatega suhtlemine.

K R I M I N A A L H O O L D U S T Ö Ö T A J A T E  V Ä L J A Õ P E
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   Viimastel aastatel on vanglas
sooritatud kokku 9 enesetappu,
enesetapukatseid on olnud vähemalt
10 (viimaste kohta  2019 a andmed
puuduvad).  Enesevigastamisi on olnud
aga märksa enam, ca 100-170 aastas. 
Arestimajades on kuni 4 enesetappu
aastas, surmajuhtumeid oli kokku 7,
kellest pooled surid kainenemisel.
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2018. aasta kevadel toimus Eesti
vanglates neli enesetappu: aprillis üks
Tartu vanglas ja kaks Tallinna vanglas,
mais üks Viru vanglas ning septembris
üks Pärnu arestimajas. 2019. aasta
alguses (märtsini, k.a) toimus lisaks 3
enesetappu: kaks vahistatut
arestimajas ning üks süüdimõistetu.
Lisaks hoiti üks suitsiidikatse Viru
vanglas märtsis vanglatöötajate poolt.

       On välja arvutatud, et kinnipidamisasutuses toimunud
enesetapp mõjutab keskmiselt 100 inimest, alates asutuse
töötajatest, teistest kinnipeetavatest, lõpetades lähedastega
ja sõpradega (Pragosa, 2017). 

2019. a kohta on vaid enesetappude statistika esimese 9 kuu kohta,
enesevigastuste ning enesetapukatsete statistikat uuringu valmimise
hetkel polnud.
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Ennetamine ja reageerimine
Enesevigastused on emotsionaalse
stressiga toimetulematuse väljendus. UK
uuring näitab, et vanglas toimuvad
enesevigastamised on rohkem levinud
nooremate meeste hulgas, samas vanematel
meestel on sellel tõsisemad tagajärjed.
Enesevigastajate hulgas leidub rohkem
hariduseta, elukohata ja paarisuhteta
inimesi. Rohkem vigastatakse ennast
vangistuse esimestel päevadel, samuti
vigastavad end pigem need, kel on rohkem
distsiplinaarkaristusi. Enesevigastusi
soodustavad enamasti usalduslike suhete
puudumine ning tunne, et minust ei hoolita.
Enesevigastuste ennetamise peamine võti
peitub vanglapersonali ning kinnipeetavate
omavahelises suhtluses, sh esimeste
teadlikkuses enesevigastuste põhjustest,
individuaalses lähenemises. (Pope, 2018)

Enesevigastused ja manipulatiivsed
enesetapukatsed on Eesti
kinnipidamisasutuses küllaltki levinud
nähtus ning töötajatel puuduvad peale
kõhutunde head strateegiaid, kuidas
eristada abivajajat manipuleerijast, kuigi ka
viimane kuulub tegelikult abivajajate hulka.
Enesevigastuse või enesetapukatse järgselt
kutsutakse kõigepealt meditsiiinitöötaja
vigastusi hindama ning suuremate
vigastuste korral kutsutakse kiirabi.
Kinnipeetav paigutatakse enesevigastuse
või enesetapukatse järgselt enamasti
jälgimiskambrisse, tal keelatakse isiklikud
esemed, sportimine jms ning talle
määratakse  kohtumine psühholoogiga,
vajadusel ka psühhiaatriga.

Enesetapu teemale on hakatud vanglates
rohkem tähelepanu pöörama seoses 2018.
aastal   kasvanud enesetapu
juhtumitega.    Enesetappude ärahoidmist
on  raskendanud infoliikumise puudulikkus,
aga ka meetmete ebasobiv kohaldamine või
nende puudumine: enesetapu
ähvardustesse mittepiisava tõsidusega
suhtumine, mida väljendab  ümarlauadadel
kõlama jäänud väide, et  enesetapp on
ebaõnnestunud manipulatsioon ning
üldjuhul on enesetapud nn parasuitsiidid
ning mõeldud manipuleerimiseks. Samuti on
hetkel tagaplaanile jäänud piirangute
tõhustamise ning üksikvangistuse või
jälgimiskambri probleemi süvendav mõju,
kuigi kartseriprogramm osaliselt seda
eesmärki täidab. Üksikvangistus suurendab
suitsiidiriski, nagu ka öine aeg, mil personali
on vähem, samas kui vanglates, kus on
rohkem teraapilisi tegevusi, toimub vähem
enesetappe (Atkinson, 2018; Pragosa,
2017). 

Käesoleva uuringu käigus intervjueeritute
sõnul avalduvad enesetapuähvardused
pigem õhtuti peale ravimite saamist.
Manipuleeritakse seetõttu, et soovitakse
ravimeid, vahetada kambrikaaslast, ei osata
oma probleeme muud moodi lahendada (nt
reaktsioonina sellele, et on mindud
elukaaslasest lahku, on jõustunud
kohtuotsus, kuu lõpus on raha otsas ja ei saa
vangla kauplusest oste teha jms).

Ühtegi rusikareeglit manipulatiivse  ja tõelise suitsiiditahte eristamiseks ei ole. Üldjoontes eristab
manipulatsiooni ja reaalset tahet kindel motiiv manipulatsiooniks ja samalaadne varasem käitumine.
Varasem enesevigastamine kinnipidamisasutustes on riskifaktor edasiseks reaalseks suitsiidikatseks
(Hawton et al, 2014). Eriti naiste puhul on leitud, et üle viie ennastkahjustava käitumise aasta jooksul on
statistiliselt oluline riskifaktor edasiseks reaalseks suitsiidikatseks (TAI tervisestatistika ja
terviseuuringute andmebaas). Igal juhul ei tohiks töötajad enesetapuähvardusi võtta manipuleerimisena
ning asutused peaksid tegelema töötajate teadlikkuse tõstmisega (Atkinson, 2018) ja info vahetamisega.
Kuigi enesetappu prognoosida on väga keeruline – vastavate testide positiivne prognoosivõime ulatub ca
16%ni ja 44% ei tuvasta tuleviku suitsiidi (Carter & Spittal, 2018), on süsteemne skriining ennetamiseks
oluline ning näidanud mujal positiivseid tulemusi. Ka antud uuringu raames toimunud testimised näitasid
skriinimise positiivset efekti kinnipeetu ja personali vahelisele suhtlemisele, andsid võimaluse personalile
märgata ohtusid ning kinnipeetule ennast väljendada (= keegi tunneb huvi). 
Vanglates pakutakse juba täna kartseris ning lukustatud kambris viibijatele võimalike suhtlemisvaegusest
tingitud probleemide leevendamiseks kümne päeva möödudes (noortele alates kolmandast päevast)
psühholoogi, sotsiaaltöötajaga rääkimist, millest kinnipeetavad on ka keeldunud. Samas peaks
vangla võimaldama tänasest enam vaimse tervise häiretega kinnipeetavatele liikumis-, muusika-, huvi- ja
sportimisvõimalusi (kohustuslikus korras).
Enesevigastamiste arv vanglates on piisavalt väike, et neid saaks individuaalselt käsitleda ning
enesevigastamise tagamaid (sh riski reaalseks suitsiidiks) hinnata. Seda võiks igal korral teha vaimse
tervise õde.
Kui tegemist on manipulatsiooniga, siis võiks mingit „head“ asja piirata/vähendada, mis eeldab aga, et
need head asjad on vanglas üldjuhul kättesaadavad. Näiteks kui vangla võimaldab kinnipeetavatele
rohkem liikumis-, muusika-, huvi- ja sportimisvõimalusi, on võimalik manipulatsioone vähendada läbi
vastavate võimaluste piiramise.
Kõige suuremat tulemuslikkust ja ennustusvõimet tuleviku käitumise ennustamiseks on näidanud vestlus
vaimse tervise professionaaliga, mis identifitseerib teo tagamaid ja hindab reaalseid
riskifaktoreid. Vestlus tuleks pidada kõigiga, kes avaldavad suitsiidikatse soovi.
Koostada tuleks  vangla- ja arestimajade (aga ka politseijaoskondade) töötajatele suitsiidid/parasuitsiidi
äratundmise ja sekkumise juhis ning läbi viia intervjueerimisstrateegiate koolitus kõigile
kinnipidamisasutuste töötajatele. Samuti võiks enesetapu ja parasuitsiidi teemat vangla- ja arestimajade
personalile kutsuda teatud regulaarsusega lugema mõne kohtupsühhiaatri, kel nii teoreetiline kui ka
praktiline kogemus selles küsimuses olemas.
Töötajate debriifing on vajalik neile, kes on ohtrate manipuleerimiste ning parasuitsiidide tõttu
"muutunud immuunseks".
Järelevalvesse tuleks kaasata väliseid   institutsioone (nt õiguskantsler, vanglakomisjonid). Käesoleva
uuringu käigus ei vaadatud vanglakomisjonide tegevust (nt vanglakomisjonide vaimse tervise teemalised
ettepanekud,  enesetapu, -vigastuste jms juhtumeid arutamine). Taanis teeb vanglate enesetappude ja
katsete juhtumite üle järelevalvet ombudsman, kellele juhtumitest raporteeritakse (European
Commission, 2007).



06.K O K K U V Õ T E

Samas selgus, et Eesti arestimajades ja vanglates ei
eristata vaimse tervise häirega kinnipeetut vaimse
tervise häireta kinnipeetust (kinnipeetavate
paigutamisel ja isikliku  täitmiskava  koostamisel  ei
võeta süsteemselt  arvesse tema vaimse tervise
häiret).

Kinnipidamisasutused keskenduvad suures osas
tagajärgedele, mitte ennetusele. Praktikas
tähendab see seda, et seni, kuni kinnipeetu pole
käitunud ebatavaliselt ja/või teinud midagi ohtlikku
(nt ennast vigastanud, käitunud agressiivselt jm),
siis vaimse tervise häiret koosmõjus
kriminogeensusega ei käsitleta.  Põhjused  on
mitmetahulised:

Esiteks puudub diferentsimist hõlbustav mõõteriist
(skriiningküsimustik), mis aitaks tuvastada
kinnipeetavaid, kes vajaksid täpsustavaid uuringuid
ja kohtlemist.

Teiseks puudub sageli vangla- ja politseitöötajatel
vaimse tervise alane väljaõpe, mis võimaldaks
psühhiaatrilise erivajadusega kinnipeetut tema
vajadusele vastavalt kohelda (mis mh väljendub
selles, et  enesetapukatseid peetakse
valdavalt  parasuitsiidideks v manipulatsiooniks).
Vajalik on  vaimse tervise häire mõisteline selgus
ning probleemi teadvustamine.

Kolmandaks puuduvad spetsiaalselt sellele grupile
suunatud programmid, mis võimaldaks tegeleda nii
vaimse tervise häire kui kriminogeense riskiga.
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Eestis on umbes pooltel kinnipeetavatel
diagnoositud mõni vaimse tervise häire,
kolmandikul on neid mitu – seda on oluliselt
rohkem kui proportsionaalselt ühiskonnas. 2016-
2017 a kinnipidamisasutuses olnud inimestest
diagnoositi seal oleku ajal 43%-l (3262) mõni
vaimse tervise häire. Rohkem diagnoositi
häireid  noortel, naistel ja  madalama haridusega
kinnipeetavatel. Uuringu käigus läbi viidud
kliiniliste intervjuude võrdlus statistikaga näitas, et
vaimsed häired on vanglas aladiagnoositud.

Seega tuleb õiguskaitsjatel   päevast-päeva kokku
puutuda inimestega, kes lisaks tõhusale karistusele
vajavad ka ravi, mis eeldab asutuste töötajatelt
oskust võimalikku  häiret ära tunda ning kasutada
skriining mõõteriistu.

Kuigi vaimse tervise teemaline teadlikkus ning huvi
Eesti ühiskonnas tervikuna on veel lapsekingades,
on üha enam hakatud Eesti vanglates ja politseis
nägema vajadust osata ära tunda ning vastavalt
kohelda vaimse tervise häirega õigusrikkujat. Seda
näitavad näiteks toimuvad koolitused, personali
enda kasvav huvi antud teema vastu ning
vastavasuunaliste sammude astumine juhtkonna
poolt. Positiivne on ka uus Eesti vanglates
planeeritud pilootprojekt, mis esmakordselt
keskendub madalama intellektiga kinnipeetute
õpetamisele ning arvestab nende eripära ja
võimeid. Üht-teist on tehtud enesetappude
ennetamiseks.

Neljandaks on  arestimajade
meditsiiniteenus  väga puudulik ning
puuduvad igasugused sekkumised.

Viiendaks   valitseb vanglasüsteemis, nagu
Eestis tervikuna, spetsialistide
põud.  Töötamine Eesti vanglasüsteemis ei
tundu atraktiivne noortele vaimse tervise
spetsialistidele (psühhiaater, psühholoog,
vaimse tervise õde). Valitseb
ka venekeelsete spetsialistide põud.

Lisaks, patrulltööd raskendab vähene
koordineeritus politsei, kiirabi ja
psühhiaatriakliiniku vahel (nt vaidlused
joobes isiku paigutamise üle).  Väljakutsele
sõitnud välipatrullidel, arestimajadel  ei ole
eelinfot kinnipeetu võimaliku psüühikahäire
kohta, mis võimaldaksid kasutada
suhtlemistaktikaid ning osata
märgata/reageerida võimalikele
psüühikahäirest tulenevatele olukordadele.
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d)  kriminaaljustiitssüsteemi ja õigusmõistjate
valmisolek vaimse tervise häiretega
õigusrikkujate karistamiseks/kohtlemiseks
väljaspool vanglat, mis sisaldaks kohustust
vaimse tervise häiret ravida, sh kasutades
kergematel juhtudel  mobiilseid äppe. Ravi
eeldab kriminaalhooldusametnike koolitust, 
psühhiaatrilist hindamist ja koostöölepinguid
vaimse tervise raviteenuste osutajatega, et
teenus oleks kohe kättesaadav
(asenduskaristuse osana saab määrata
lisakohustusena ravi);

e) spetsialiseerunud teenused vaimse tervise
häirega õigusrikkujatele nii vanglas kui
kogukonnas, nt  kohtlemisprogrammid, lisaks
võimaldada kinnipeetavatele rohkem füüsilist
aktiivsust;

f)  vaimse tervise häirete teemalised
koolitused politsei – ja justiitskolledži
õppekavas ja politsei, vanglate ja
kriminaalhoolduse täiendõppe osa.
Ühiskoolitused tervishoiu ja
kriminaaljustiitssüsteemi vahel. Paralleelselt
koolitada prokuröre ja kohtunikke (Criminal
Justice Alliance, 2018);

g)  vanglapersonali järelkasvuks noortele
spetsialistidele võimalus enesearenguks,
võimalikult paindlikuks tööajaks,
mitmekülgseks tööks, terapeudi väljaõppeks,
väliskoolitustel osalemiseks jms;

h) vanglast vabanemine peaks olema
toetatud, mis peaks sisaldama nii
vabanemiseelset kui ka järgset tervishoiu- ja
nõustamisteenust kui ka nõu ja abi
igapäevatoimingutega toimetulekuks
(Durcan, 2016), mis eeldab tänase
vabanejatele pakutava  tugiteenuse
arendamist.

Punktide a, b, f ja g kohta on toodud
põhjalikumad selgitused järgmistel lehtedel.

Lisaks on vanglateenistus hinnanud,
et  vaimse tervise õe ja psühholoogi koha
loomine vanglasse maksab keskmiselt 50 000
€ aastas (ettepanek c);  uue programmi
väljatöötamine ~100  000  € ja suurema
füüsilise aktiivsuse
võimaldamiseks tegevusjuhendaja ametikoha
loomine 25 000  € aastas, millele lisanduvad
inventari- ja saatekulud (ettepanek e). Samas
on võimalik viimase puhul piirduda ka
saatekuludega, kui arvestada tänase
spordiinventariga ja eraldi juhendamist
mittevajavat tegevust. Tervishoiuteenuse
osutajate poolne  teenuse hind võib
statsionaarse ravi puhul olla ca 4 000 € kuus
ühe inimese kohta, ambulatoorne ravi
maksab ühe ravijuhtumi kohta  umbes 10
korda vähem (ettepanek d).
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Selleks, et suurendada
kriminaaljustiitssüsteemi võimekust  vaimse
tervise häirega inimesi adekvaatselt kohelda,
vältida vaimse tervise häirega õigusrikkujate
psüühilise seisundi halvenemist
kinnipidamisasutustes, suurendada nende
toimetulekut ja vähendada
korduvkuritegevust, on vajalik: 

a) tihe koostöö õiguskaitse ja
tervishoiusüsteemi vahel - luua ühistiimid ja
ühisõppepäevad (CITd);

b) süsteemisisenejate (sh kohtueelses
menetluses)  ja selles olijate skriining ja
järelhindamine.  Nii näiteks peaks olema
inimene, kel on skriinitud tõsine vaimse
tervise häire ja kõrge korduvkuritegevuse risk,
nii tervishoiu kui kriminaaljustiitssüsteemi
samaaegne prioriteet (Haneberg et al, 2017);

c)  enesetapu teema põhjalikum  käsitlus
(nt  skriining, sekkumised) ja
kinnipidamisasutuste väline järelevalve (iga
enesetapu juhtumi põhjalik analüüs,
justiitssüsteemi ning tervishoiusüsteemi
koostöös valminud juhend enesetappude
ennetamiseks);
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Võiks kaaluda õigusrikkujatega vahetult töötavale personalile (nt
välipatrullile) kõige kiireloomulisemat ja kriitilisema eelinfo
andmist isiku kohta. See  hõlbustaks võimaliku vaimse tervise
häire all kannatava inimese käsitlust, aitaks talle õigesti läheneda
ning potentsiaalselt ennetaks talle endale või teistele ohtlikku
käitumist.Info oleks näiteks järgmine:

kas varem käitunud agressiivselt

kas varem olnud autoagressiivsust (sh suitsiidikatseid)

kas tarvitab regulaarselt psühhiaatrilisi ravimeid

kas varem olnud probleeme seoses psühhotroopsete
ainete tarvitamisega (kasutanud narkoaineid)

a)  Tihe koostöö õiguskaitse ja tervishoiusüsteemi vahel - luua ühistiimid ja
ühisõppepäevad (CITd);

Lisaks tuleks läbi vaadata Kiirabi, haiglate, pääste- ja
politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord ning
koostada juhend vaimse tervise häire äratundmiseks politseile
(hindamiskriteeriumid) ja/või võtta kasutusele skriiningtest.

Luua mitmete teiste riikide eeskujul, nt USA, Soome, UK,
Austraalia, multiprofessionaalised tiimid (CIT-d e
kriisitiimid), mis tegeleksid juhtumite hindamise ja
sekkumisplaani koostamisega, läbiksid ühiseid koolitusi ning
jälgiksid õigusrikkujate seisundit.  Tiimi peaksid kuuluma
vaimse tervise õed, politsei, kriminaalhooldaja, omavalitsuse
töötaja. CIT-d annaksid politseile tagala vaimse tervise häireid
ära tunda ning ka kiiremini sekkuda, hoida ära liigset jõu
kasutamist ning ennetada töötajate vastu toime pandud
vägivalda. Samuti luuakse niiviisi   politseile
ja  kriminaalhooldajatele  võimalus saada nõu psühhiaatritele
mõeldud telefonikonsultatsioonide raames vaimse tervise
õdedelt või psühhiaatritelt.

Korraldada võiks õiguskaitse erialade (SKA justiits- ja
politseikolledž) ühisõppeid, nii CIT raames kui CIT väliselt,
kaasata nendesse ka kriminaalhooldajaid, kohtunikke,
advokaate ja prokuröre, et nad oskaksid arvestada vaimse
tervise häirega inimeste ülekuulamisel, kaitseõiguse
tagamisel jms.
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b) Süsteemisisenejate (sh kohtueelses menetluses)  ja selles olijate skriining ja
järelhindamine. 

Perioodiline skriinimine/hindamine vanglas ja
arestimajas
Perioodiliselt skriinimist  enesetapu kavatsuste ja vaimse tervise
häirete tuvastamiseks saab kasutada kinnipidamisasutusse
võtmisel, teatud perioodi tagant ja lahkumisel koos
riskihindamisega.

Eesmärk on  enesetappude ning muude tõsiste vaimse häirete
tähelepanuta jätmise ennetamine, kinnipeetavate paigutamise
hõlbustamine, programmidesse suunamine, psühhiaatrile visiidi
vajaduse väljaselgitamine jms. See võimaldab politseil ja vanglate
personalil tähelepanelikumalt jälgida, märgata ning õigeaegselt
reageerida varajastele psühhiaatrilise haiguse ägenemise
ilmingutele.  Esialgse skriiningu tulemuse võiks vanglas  üle
vaadata vaimse tervise õde, kes nõustaks  õigusrikkujat suunaks
nõustaja juurde või raskematel juhtudel psühhiaatri vastuvõtule.
Arestimajas teeks seda arestimaja töötaja. 

Võimalikud testid on väljapakutud käesolevas uuringus (vt lk 12-
13

Vaimse tervise hindamine ja kohtueelsed
ettekanded kohtueelsesse menetlusse

Viia riskihindamine läbi juba kohtueelses menetluses, lisada
sellele vaimse tervise skriiningtestid, uuendada kohtueelse
ettekande metoodikat.   Ettekandes analüüsida ka konkreetse
õigusrikkuja tugevusi.  See võimaldab tõhusamaid ja
personaalsemaid karistusotsuseid. 

Vaimse tervise häire hindamine, Texases, USAs
(Haneberg et al, 2017)
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e)  Spetsialiseerunud teenused vaimse tervise häirega õigusrikkujatele nii vanglas kui
kogukonnas.

Sekkumised tuleks integreerida ka kriminaalhooldusaluse käitumiskontrolli
kohustustesse. Kuna suhted lähedastega või lähiringi olemasolu on vaimse
tervise häirega inimeste puhul üheks oluliseks toimetulekut soodustavaks
teguriks, siis kriminaalhooldajad peaksid oma töösse kaasama ka vaimse
tervise häirega kriminaalhooldusaluse lähedasi

Pole mõttekas pakkuda igale psüühikahäire alagrupile sobivaimat
psühhoteraapiat.  Tuginedes uuringutele on leitud kaks
psühhoteraapia vormi, mille efektiivsust on tõestatud
ärevushäirete ja depressiooni ravis vanglapopulatsioonis (Isabel A.
Yoon et al, 2016). Nendeks on kognitiivne käitumisteraapia (KKT)
ja mindfulness.

Koolitada  KKT-spetsialiste (nt psühholoogide täiendõpe), kelle
huvi oleks töötada vanglasüsteemis, sh kriminaalhoolduses, ning
kohandada vastavat teraapiat vanglapopulatsioonile.
Vanglatöötajate ja kriminaalhooldajate seas tuleks tõsta
teadlikkust teraapiate mõjust.

Vanglates pakutakse vaatamata vähesele tegevusterapeutide
arvule juba täna mõningaid tegevusteraapiaid, samas on
kinnipeetavate arv, kes neid läbivad, suhteliselt väike.

Programmides osalemine ei peaks olema vabatahtlik, vaid
lahutamatu  karistuse osa. Näiteks depressiooni all kannatav
kinnipeetu, kel ei jätku jõudu/motivatsioon ega huvi isegi
hommikul voodist tõusta, ei liitu vabatahtlikult mõne
tegevusteraapiaga.  Eesti vanglasüsteemis saaks  juba praegu
kasutusel olevaid tegevusteraapiaid ja vaba aja tegevusi
efektiivsemalt ära kasutada kinnipeetute vaimse tervise
parandamiseks ja/või vaimsete häirete ennetamiseks. Näiteks
spordis osalemine depressiooniga kinnipeetule ei oleks enam
valik, mida ta kunagi oma seisundist tulenevalt ei tee, vaid
psühhiaatri poolt määratud üks ravimeetodi kohustuslik osa.

Kuna  Eesti kriminaaljustiitssüsteemis puuduvad  vaimse tervise
häiretega õigusrikkujatele mõeldud programmid, mille eesmärgiks oleks
samaaegselt nii nõustamine kui distsiplineerimine, ning selleks,
et  vähendada korduvkuritegevust ja tegeleda vaimse tervise häirete 
raviga, tuleks suunata inimesi tõhusatele sekkumistele, samas lõikamata
ära tema sidemeid kogukonnaga ning mõjutada õigusrikkumiste
algpõhjuseid. Selleks tuleks  luua õigusrikkujatele suunatud
mobiilirakendus geo träkkimise ja nõustamisega, mis oleks
spetsiaalselt kohandatud.  Selline mobiilne programm võimaldaks
pakkuda karistusliku olemusega nõustamismeedet.  Nii näiteks on
õigusrikkuja kohustatud näiteks viiel korral päevas läbima programmi
poolt esitatud küsimustele vastamise, andma rakendusele aru oma
tegevuste kohta ning tegema tegevusi, mida nõustamisprogramm ette
näeb – seda kõike oleks kriminaalhooldajal võimalik jälgida ning
kontrollida. Mobiilne nõustamisfunktsioon lahendaks Eestis vajaka
olevate programmide põua ning jälgimisfunktsioon distsiplineeriks
õigusrikkujaid oluliselt (videod, asukoht).
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f)  vaimse tervise häirete teemalised koolitused politsei – ja
justiitskolledži õppekavas

     Uuringu läbiviimise käigus kohtuti SKA
justiits- ja politseikolledži õppekavade eest
vastutavate inimestega ning koostöös
valmisid mõned ettepanekud õppekava
täiendamiseks. Siinkohal on need esitatud
lühendatud kujul (konkreetsemad
ettepanekud on esitatud SKA-le ning
nendega läbi arutatud):

1. Pakkuda nii korrektsiooni,
vanglaametnike, politseiteenistujate ning
politseiametnike õppe ning töötajate
täiendõppe raames ühise õppekava
läbimist, mis hõlmaks psühhiaatriaalaseid
loenguid, rõhuasetusega häire äratundmisel
ning sellele oskuslikul reageerimisel:
a. Psühhiaatrilise diagnoosiga, sh
sõltuvushäirega õigusrikkuja äratundmine
ning probleemi käsitlemine
b. Meeleolu- ja ärevushäired; ärevushäirete
füüsilised ilmingud (somatisatsioon)
c. Isiksusehäired
d. Agressioon ja autoagressioon (sh
manipulatsioon ja suitsiid) ning põhjused
e. Aeglase ja väliselt taibutuma kinnipeetu/
õigusrikkuja (sh VAM) eripärad.

2.  Korrektsiooni eriala õppurite
korrektsioonipsühholoogia programm võiks
sisaldada lisaks tänasele ka empaatilist
kuulamist (suhtlemine vanglas) lapsepõlve ja
kasvukeskkonna mõju psüühika arengule
ning selle häirumisest tulenevaid
kriminogeensust suurendavaid tegureid jms.
Psüühilise häirituse loengu raames võiks
käsitleda praktikas esinenud juhtumite
analüüsimist ja lahendamist; samuti
psühhiaatri/psühholoogi ja vaimse tervise õe
rolli ennetuses ning ravis; vanglates
kasutatavaid psühhoteraapiaid ja sekkumisi;
orgaanilisi psüühikahäireid (dementsus,
epilepsia, eelnev ajukahjustus) jms.

3.  Korraldada psühhiaatria eriala ning
vangla- ja politseierialade õppuritele ning
tänastele töötajatele ühiseid
koolituspäevi, mis sisaldaks ühiseid
patrulle, teineteise töö nn varjutamist
(töövarjupäev), juhtumite koos lahendamist
jms. Lisaks olulistele teadmistele hõlbustab
see ka hilisemat tööalast suhtlemist
olukordades, kus on vajalik nii meditsiini kui
siseturvalisusega tegelevate inimeste sujuv
koostöö.

g)  vanglapersonali järelkasv noortele
spetsialistidele

Populaarsuse kasvatamiseks on võimalik vanglasüsteemi
moderniseerimine, mis pakuks noortele spetsialistidele võimalust
enesearenguks (nt arendada uusi programme vanglasüsteemis),
võimalikult paindlikuks tööajaks, mitmekülgseks tööks, terapeudi
väljaõppeks, väliskoolitustel osalemiseks.

Mõeldav oleks integreerida psühhiaatrite residentuurikavasse
valiktsüklina nn vanglapsühhiaatria, ühisloengud ja praktikad
sisekaitseakadeemia politsei- ja justiitskolledžiga. See võimaldaks
meditsiini eriala tudengitel juba õppimisjärgus tutvust teha
vanglapsühhiaatriga ning soovi korral pärast residentuuri
lõpetamist vanglas tööd jätkata.

Riiklikul tasemel võiks organiseerida vaimse tervise õdede
suuremamahulisemat väljaõpet (rohkem kohti) plaaniga suunata
teatud arv vaimse tervise õdesid tööle õiguskaitsesüsteemi.
Vaimse tervise õe igapäevane kohalolek parandab vaimse tervise
häirega kinnipeetute käsitlust ning vähendab psühhiaatrite
töökoormust. Sõlmida kriminaalhoolduses kokkulepe, et vastav
spetsialist töötaks kriminaalhoolduse jaoks.

Noorte spetsialistide (vaimse tervise õe, psühhiaatrite)
vanglasüsteemi meelitamiseks käivitada stipendiumiprogramm,
mida esimestel aastatel katta nt Norra vahenditest.
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