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Mudeli ülevaade
Käesolev raport on Eesti Haiglate Liidu projekti „Meditsiinidokumentide haiglasiseste
tööprotsesside optimeerimise mudel“ kohtuarstliku lahangu ja ekspertiisi protsessi detailne
kirjeldus koos protsessi joonisega, iga protsessi etapi kirjeldusega, protsessis osalevate asutuste
ja isikute rollide kirjeldustega ning protsessiga seotud meditsiinidokumentide
andmekoosseisudega.
Protsessi koostas üheteistkümneliikmeline töörühm koosseisus Agnes Aart (Lõuna-Eesti haigla
ülemarst), Angelina Kasper (Lääne-Tallinna Keskhaigla sisekliiniku juhataja), Ülo Kivistik
(Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivravi keskuse juhataja), Tiina Leismann (Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
patoloogiakeskuse
juhataja),
Raido
Paasma
(Pärnu
Haigla
anestesioloogia-intensiiv-operatiivraviteenistuse juhataja), Veronika Reinhard (Tartu Ülikooli
Kliinikumi neurointensiivravi osakonna juhataja), Eha Rumberg (Ida-Tallinna Keskhaigla
geriaatriaosakonna õendusjuht), Eero Semjonov (Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuse
juhataja), Margit Seppik (Pärnu Haigla hooldusraviosakonna juhataja), Meeli Sirotkina (Tartu
Ülikooli Kliinikumi patoloogiateenistuse direktor) ja Marika Väli (Eesti Kohtuekspertiisi
Instituudi arenduse asedirektor). Töörühma juhtisid Teele Orgse (Pärnu Haigla
kvaliteediteenistuse
juhataja)
ja
Ilona
Reiljan
(Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
kvaliteedisüsteemide talituse juhataja), töörühma analüütikuteks olid Mart Loorits (Viljandi
Haigla infotehnoloogia analüütik) ja Anne-Ly Viikmaa (Pärnu Haigla infosüsteemide
administraator).
Protsess on kooskõlastatud ja ühtlasi mitmetel juhtudel ka täiendatud seitsme tervishoiutöötajaid
esindava erialaseltsi – Eesti Anestesioloogide Seltsi, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi,
Eesti Kohtuarstide Selts, Eesti Patoloogide Selts, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu ja
Eesti Ämmaemandate Ühingu – poolt.
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Kohtuarstliku lahangu ja ekspertiisi protsess
analysis Kohtuarstlik lahang j a ekspertiis

Surnuv edaj a
(from Osalejad)

SPTS § 9 lg 1' ei
ole määratletud
välispõhjusest
tingitud surma
tegurite selgitusi

Sisenddokumendid
-

Arst

Notariaalne volitus: Mall

(from Osalejad)

Surnuv edaj a Surnu omaksed
(from Osalejad) (from Osalejad)

Kohtuarstlik
lahang

Välispõhjusest tingitud
surm
Surnu
transportimine j a
üleandmine

(from Sisendprotsess)

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
v ormistamine

Ainult menetleja loal

Surnu
üleandmine

Meditsiinidokumentide
tagastamine

Kohtuarstlik
ekspertiis

Patoanatoomiliselt
lahangult

Riik tasub ainult
surnu transpordi
EKEIsse

(from Sisendprotsess)
Välj undandmed

Sisenddokumendid
-

Menetleja määrus: Paberdokument
Saatekiri kohtuarstlikule lahangule: Paberdokument

-

Sisendandmed
-

Surnu andmed: Mall
Väljavõte haigusloost: Mall

Abipersonal: Mall
Ekspert: Mall
Ekspertiis: Mall
Isikuandmed: Mall
Juuresviibinud isikud: Mall
Koostaja andmed: Mall
Lahangu/Ekspertiisiakti nr. ja kuupäev: Mall
Uuring: Mall
Uuringu tegemisel osalesid: Mall

PAKS
(from Välised osapooled)

Välj unddokumendid
-

Üleandmis/vastuvõtu akt: Paberdokument

Kohtuarstidel
puudub
juurdepääs HIS'i
TIS/HIS
(from Välised osapooled)

(from Välised osapooled)

Välj unddokumendid
-

Kohtuarstliku lahangu/ekspertiisi akt: Paberdokument
Surma põhjuse teatis: Mall

KEIS
(from Välised osapooled)

Joonis 1: Kohtuarstliku lahangu ja ekspertiisi protsess
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Protsessi etapp – Surnu transportimine ja üleandmine
Surnu transportimine riiklikusse ekspertiisiasutusse toimub tulenevalt Surma põhjuse
tuvastamise seaduse (SPTS) §-dest 19-21 otse sündmuskohalt, haiglast või patoanatoomiliselt
lahangult kui tekib kahtlus, et isiku surm on saabunud kuriteo tagajärjel või välispõhjustest
tingitud asjaoludel.
Kohtuarstlikule saab suunata ainult uurimisasutuse või prokuratuuri töötaja
saatekirja/määrusega. Saatekirja/määrusega antakse kaasa surnu ravidokumendid (haiguslugu,
kiirabikaart, tervisekaart jne).
Seosed

Seos
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Algus
Välispõhjusest
tingitud surm

Lõpp
Selgitus
Surnu transportimine
ja üleandmine

Surnu transportimine
KEIS
ja üleandmine
Patoanatoomiliselt
lahangult
Surnu transportimine
ja üleandmine
Surnuvedaja
Sisenddokumendid

Surnu transportimine
ja üleandmine
Kohtuarstlik
ekspertiis
Surnu transportimine
ja üleandmine
Surnu transportimine
ja üleandmine

Surnu transportimine
Kohtuarstlik lahang
ja üleandmine

Andmete kogu – Sisenddokumendid
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus
Sisenddokumendid

Lõpp
Selgitus
Surnu transportimine
ja üleandmine

Atribuudid

Atribuut

Menetleja määrus
Paberdokument

Saatekiri
kohtuarstlikule
lahangule
Paberdokument

Selgitus
* Menetleja määrus
** Koostamise koht
** Koostamise aeg (pp.kk.aa hh:mm)
** Koostaja ametinimetus
** Koostaja töökoht
** Koostaja ametikoht
** Koostaja eesnimi
** Koostaja perekonnanimi
** Kriminaalasja number
** Kuriteo/süüteo kvalifikatsioon
* Saatekiri kohtuarstlikule lahangule
** Koostamise kuupäev (pp.kk.aa)
** Saatev asutus
*** Prefektuur
(loend)
**** Põhja
**** Lääne
**** Ida
**** Lõuna

Piirangud ja täpsustused
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*** Osakond/jaoskond
** Saatva isiku andmed
*** Ametikoht
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Telefon
*** E-post
** Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
** Saadetav objekt
*** Mis saadetakse lahangule
(loend)
**** Surnukeha
**** Surnukeha osa
**** Skeleti/jäänused
*** Saadetava objekti sugu
(loend)
**** M
**** N
**** tundmatu
*** Isikuandmed
**** Isik
(loend)
***** Isik on teada
***** Tundmatu mees
***** Tundmatu naine
***** Pole määratletav
**** Eesnimi
**** Perekonnanimi
**** Isikukood/sünniaeg
**** Elukoht (aadress)
** Leitud kohast
*** Surma tuvastas
(loend)
**** Perearst
**** Kiirabi
**** Arst
*** Surnud isik on tuvastatud
(loend)
**** Dokumentaalselt
**** Tuntud ära
*** Surnukeha leidmise aeg (pp.kk.aa
hh:mm)
*** Surnukeha leidmise koht
**** Maastikul leitud surnukeha
koordinaadid (koordinaadid)
**** Maakond
**** Vald
**** Asula
**** Maja
**** Tänav
**** Korter
**** Asukoha üldkirjeldus
(loend)
***** Kauplus
***** Teenindusettevõte
***** Asutus
***** Muu hoone
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***** Transpordivahend
***** Väljas (tänav jms)
**** Olustiku kirjeldus
**** Surma võimalikule põhjusele viitavad
jäljed ja tunnused
** Omaste andmed
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Telefon
*** Aadress
*** Omastele surmast teatamise kuupäev
(pp.kk.aa)
** Muud andmed
*** Viivitamatult teatada kui surm
saabunud SPTS §23 järgi kuriteo
tagajärjel
**** Eesnimi
**** Perekonnanimi
**** Telefoninumber
*** Surnuga kaasas olevad esemed
**** Eseme liik
**** Täpsustus
*** POLISes registreerimise number
*** Registreerija
**** Ametikoht
**** Eesnimi
**** Perekonnanimi
** Vastuvõtja andmed
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Töökoht
*** Kuupäev (pp.kk.aa)
*** Kellaaeg (hh:mm)
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Protsessi etapp – Kohtuarstlik lahang
Kohtuarstliku lahangu teostamine riiklikus ekspertiisiasutuses. Kohtuarstlik lahang tehakse
surma põhjuse tuvastamiseks, kas välispõhjustest tingitud surmajuhtumi või selle kahtluse
korral või kui surnut ei ole võimalik kindlaks teha või kui on tegemist hiliste surmajärgsete
muutustega.
Siit edasi võib selguda, et tarvis on teha täiendavaid uuringuid või siis ei ole neid vaja.
Surnule tehakse nii välis- kui siseuuring ning vigastuste olemasolul vigastused kirjeldatakse.
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog Ainult
menetleja loal
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Arst

Kohtuarstlik lahang

Kohtuarstlik lahang

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Kohtuarstlik lahang

Kohtuarstlik
ekspertiis

Sisendandmed

Kohtuarstlik lahang

Selgitus

SPTS §19, §20; KrMS

SPTS § 9 lg 1' ei ole
määratletud
välispõhjusest
Kohtuarstlik lahang
tingitud surma
tegurite selgitusi
Surnu transportimine
Kohtuarstlik lahang
ja üleandmine
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Probleemne koht – SPTS § 9 lg 1' ei ole määratletud
välispõhjusest tingitud surma tegurite selgitusi
Ettepanek õiguaktide muutmiseks: Välispõhjuse tagajärjel saabunud surm on põhjustatud
väliskeskkonnast tulenevatest mehaanilistest, füüsikalistest, keemilistest ja bioloogilistest
teguritest.
1. Füüsikalised tegurid:
* mehhaanilised vigastused (liiklusõnnetused, tömbi ja terava vägivalla toimel saadud
vigastused, laskevigastused);
* lämbus;
* kõrge ja madala temperatuuri toime;
* elektri toime;
* kiirgusenergia toime;
* atmosfääri rõhu toime.
2. Keemilised tegurid – keemilised põletused ja mürgitused
3. Bioloogilised tegurid – toksilised ained, vägivaldne toidu ja joogita jätmine.
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus
SPTS § 9 lg 1' ei ole
määratletud
välispõhjusest
tingitud surma
tegurite selgitusi

Lõpp

Selgitus

Kohtuarstlik lahang

Andmete kogu – Sisendandmed
Seosed

Seos
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

TIS/HIS

Sisendandmed

Sisendandmed

Kohtuarstlik lahang

Sisendandmed

Kohtuarstlik
ekspertiis

Selgitus

Atribuudid

Atribuut

Surnu andmed
Mall

Selgitus
*Patsiendi andmed
**Eesnimi
**Perekonnanimi
**Isikukood
**Sünniaeg(pp.kk.aaaa)
**Vanus
**Sugu:
***Mees
***Naine
**Rahvus
***eestlane
***venelane
***ukrainlane
***valgevenelane
***soomlane
***lätlane
***tatarlane

Piirangud ja täpsustused
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***leedulane
***armeenlane
***poolakas
***aserbaidžaanlane
***sakslane
***mustlane
***moldovlane
***inglane
***mordva (ersa, mokša)
***tšuvaš
***grusiinlane
***rootslane
***juut
***mari
***ungarlane
***karjalane
***muu rahvus
***rahvus teadmata
**Perekonnaseis:
***vallaline
***abielus
***vabaabielus
***lahutatud
***lahus elav
***lesk
***keeldus vastamast
**Haridus:
***alghariduseta
***algharidus
***põhiharidus
***keskharidus
***kutseharidus põhihariduseta (seejuures
alghariduseta)
***kutseharidus põhihariduse baasil
***kutseharidus keskhariduse baasil
***keskeriharidus põhihariduse baasil
***keskeriharidus keskhariduse baasil
***kutsekõrgharidus
(rakenduskõrgharidus)
***kõrgharidus (diplomiõpe)
***kõrgharidus (NL-aegne diplom)
***kõrgharidus (bakalaureus)
***kõrgharidus (magister)
***doktor/teaduskandidaat
**Tavategevusala:
***töötav
***töötu või tööd otsiv (lühiajaline)
***ajateenija
***kinnipeetav
***õpilane, üliõpilane
***töövõimetuspensionär
***vanaduspensionär
***muu pensionär
***lapsehoolduspuhkusel
***kodune
***keeldus vastamast
**Tegelik elukoht:
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Väljavõte haigusloost
Mall

***tänav
***maja
***postikood
***linn/vald
***maakond
***riik
**Kontaktandmed:
***Telefoninumber
***Mobiiltelefoninumber
***E-posti aadress
**Kontaktisikud
***Eesnimi
***Perekonnanimi
***Seos patsiendiga:
****abikaasa
****tütar
****poeg
****ema
****isa
****õde
****vend
****vanaema
****vanaisa
****lapselaps
****muu sugulane
****eestkostja
****elukaaslane
****naaber
****töökaaslane
****tuttav
****muu
***Telefoninumber
**Patsiendi perearst
***Eesnimi
***Perekonnanimi
***Arsti registreerimiskood
**Patsiendi töökohaandmed
***Asutus
***Ametikoht
**Surmaaeg
**Surmakoht(aadress)
Punasega on need osad mis kuuluvad
kõigile!!!
* Väljavõte haigusloost
** Haigusloo andmed
*** Haigusloo number
*** Haiglasse saabumise kuupäev
(pp.kk.aa)
*** Haiglas viibimise aeg (päevades)
** RHK10 diagnoosid
*** Diagnoosi nimetus RHK-10 järgi
*** Diagnoosi kood RHK-10 järgi
*** Diagnoosi täpsustus
(loend)
**** "+" elus esmakordselt
**** "-" korduvalt
**** "0" täpsustamata
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*** Kliiniline diagnoos (vabatekstiväli)
** TNM täpsustus
** Diagnoosi põhjendus (vabatekstiväli)
** Anamnees (vabatekstiväli)
** Haiguse kulg (vabatekstiväli)
** Teostatud uuringud/protseduurid
*** Uuringud (vabatekstiväli)
*** Analüüsid (vabatekstiväli)
*** Mikrobioloogia analüüsid
(vabatekstiväli)
*** Protseduurid (vabatekstiväli)
*** Operatsioonid (vabatekstiväli)
** Immuniseerimised
*** Kava ja programm
*** Kuupäev, (pp.kk.aa)
*** Vaktsiin (vabatekstiväli)
*** Doos (vabatekstiväli)
*** Seeria (vabatekstiväli)
*** Kommentaar (vabatekstiväli)
*** Vastunäidustused
*** Kõrvalnähud
** Manustatud ravimid
(loend)
*** Ravimi kood
*** Nimetus
*** Kogus
*** Manustamise aeg (pp.kk.aa)
** Kokkuvõte patsiendi ravist
(vabatekstiväli)
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Protsessi etapp – Kohtuarstlik ekspertiis
Seosed

Seos

Algus

Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Kohtuarstlik
ekspertiis

Käsuvoog Ainult
menetleja loal
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Kohtuarstlik lahang

Lõpp
Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine
Kohtuarstlik
ekspertiis

Selgitus

SPTS §19, §20; KrMS

Surnu transportimine Kohtuarstlik
ja üleandmine
ekspertiis
Kohtuarstlik
Sisendandmed
ekspertiis
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Protsessi etapp – Kohtuarstliku lahangu/ekspertiisi
vormistamine
Haiglas surnud isikule lisab kohtuarst kõikide täiendavate uuringutulemuste valmimisel
haigusloole kohtuarstliku diagnoosi ja väljastatud surma põhjuse teatise numbri, kuid ei lisa
ekspertarvamust.
Ekspertarvamus väljastatakse ainult selle määranud uurimisasutusele.
Seosed

Seos
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk

Algus
Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Lõpp

Selgitus

KEIS

Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Kohtuarstlik lahang

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

PAKS

Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Kohtuarstlik
ekspertiis

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Surnu üleandmine

Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Arst

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Väljundandmed

Andmete kogu – Väljundandmed
Seosed

Seos
Seos
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Väljunddokumendid

Väljundandmed

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Väljundandmed

Selgitus

Atribuudid

Atribuut

Abipersonal
Mall

Ekspert
Mall

Selgitus
* Abipersonal
** Abipersonali liik
(loend)
*** Preparaator
*** Spetsialist/Juhtivspetsialist
** Eesnimi
** Perekonnanimi
* Ekspert
** Kohtuarst-eksperdi andmed
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Arsti kood

Piirangud ja täpsustused
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Ekspertiis
Mall

Isikuandmed
Mall

*** Telefon
*** Faks
*** E-post
* Ekspertiis
** Ekspertiisi määraja
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Ametikoht
** Menetlusasi
*** Menetlusasja number
** Määruse koostamise aeg (pp.kk.aa)
** Määruse saabumise aeg (pp.kk.aa)
** Ekspertiisiks esitamise aeg (pp.kk.aa)
** Ekspertiisi algus (pp.kk.aa)
** Ekspertiisimaterjali täiendamine
*** Taotlus esitatud (aeg) (pp.kk.aa)
*** Täiendmaterjal saabunud (aeg)
(pp.kk.aa)
** Ekspertiisi liik (vabatekstiväli)
** Esmaekspertiisi andmed (vabatekstiväli)
** Ekspertiisiülesanne (vabatekstiväli)
** Eksperdiuuringute kirjeldus, tulemuste
hindamine ja eksperdiarvamuse põhjendus
** Eksperdiarvamus (vabatekstiväli)
** Märkused (vabatekstiväli)
*Patsiendi andmed
**Eesnimi
**Perekonnanimi
**Isikukood
**Sünniaeg(pp.kk.aaaa)
**Vanus
**Sugu:
***Mees
***Naine
**Rahvus
***eestlane
***venelane
***ukrainlane
***valgevenelane
***soomlane
***lätlane
***tatarlane
***leedulane
***armeenlane
***poolakas
***aserbaidžaanlane
***sakslane
***mustlane
***moldovlane
***inglane
***mordva (ersa, mokša)
***tšuvaš
***grusiinlane
***rootslane
***juut
***mari
***ungarlane
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***karjalane
***muu rahvus
***rahvus teadmata
**Perekonnaseis:
***vallaline
***abielus
***vabaabielus
***lahutatud
***lahus elav
***lesk
***keeldus vastamast
**Haridus:
***alghariduseta
***algharidus
***põhiharidus
***keskharidus
***kutseharidus põhihariduseta (seejuures
alghariduseta)
***kutseharidus põhihariduse baasil
***kutseharidus keskhariduse baasil
***keskeriharidus põhihariduse baasil
***keskeriharidus keskhariduse baasil
***kutsekõrgharidus
(rakenduskõrgharidus)
***kõrgharidus (diplomiõpe)
***kõrgharidus (NL-aegne diplom)
***kõrgharidus (bakalaureus)
***kõrgharidus (magister)
***doktor/teaduskandidaat
**Tavategevusala:
***töötav
***töötu või tööd otsiv (lühiajaline)
***ajateenija
***kinnipeetav
***õpilane, üliõpilane
***töövõimetuspensionär
***vanaduspensionär
***muu pensionär
***lapsehoolduspuhkusel
***kodune
***keeldus vastamast
**Tegelik elukoht:
***tänav
***maja
***postikood
***linn/vald
***maakond
***riik
**Kontaktandmed:
***Telefoninumber
***Mobiiltelefoninumber
***E-posti aadress
**Kontaktisikud
***Eesnimi
***Perekonnanimi
***Seos patsiendiga:
****abikaasa
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****tütar
****poeg
****ema
****isa
****õde
****vend
****vanaema
****vanaisa
****lapselaps
****muu sugulane
****eestkostja
****elukaaslane
****naaber
****töökaaslane
****tuttav
****muu
***Telefoninumber
**Patsiendi perearst
***Eesnimi
***Perekonnanimi
***Arsti registreerimiskood
**Patsiendi töökohaandmed
***Asutus
***Ametikoht
Punasega on need osad mis kuuluvad
kõigile!!!
* Juuresviibinud isikud
Juuresviibinud isikud
** Eesnimi
Mall
** Perekonnanimi
* Koostaja andmed
Koostaja andmed
** Eesnimi
Mall
** Perekonnanimi
* Lahangu/Ekspertiisiakti nr. ja
Lahangu/Ekspertiisiak
kuupäev
ti nr. ja kuupäev
** Number
Mall
** Kuupäev (pp.kk.aa)
* Uuring
** Uuringule saatja
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Ametikoht (vabatekstiväli)
** Juhtumi number
** Saatekirja koostamise aeg (pp.kk.aa)
Uuring
Mall
** Saatekirja saabumise aeg (pp.kk.aa)
** Uuringuks esitati (vabatekstiväli)
** Uuringu algus (pp.kk.aa)
** Uuringu liik (vabatekstiväli)
** Uuringute kirjeldus
** Uuringute tulemused
** Märkused (vabatekstiväli)
* Uuringu tegemisel osalesid
** Arst-residendi andmed
Uuringu tegemisel
*** Eesnimi
osalesid
Mall
*** Perekonnanimi
*** Arsti kood

Andmete kogu – Väljunddokumendid
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Seosed

Seos
Seos
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Väljunddokumendid

Väljundandmed

Selgitus

Atribuudid

Atribuut
Selgitus
Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi akt
Paberdokument
Riiklikele registritele edastatakse
Surma põhjuse teatis
Mall
elektroonselt surma põhjuse teatis.

Piirangud ja täpsustused
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Protsessi etapp - Surnu üleandmine
Siin surnu korrastatakse ja väljastatakse matusebüroole. Surnu korrastamise all käsitletakse
surnu sulgemist ja tema laibakotti asetamist.
Seosed

Seos
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Surnu üleandmine

KEIS

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Surnu üleandmine

Surnu üleandmine

Meditsiinidokumenti
de tagastamine

Sisenddokumendid

Surnu üleandmine

Surnuvedaja

Surnu üleandmine

Surnu omaksed

Surnu üleandmine

Sõltuvus
Kahesuunaline

Surnu üleandmine

Riik tasub ainult
surnu transpordi
EKEIsse

Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Surnu üleandmine

Väljunddokumendid

Käsuvoog
Allikas → Eesmärk
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Selgitus
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Probleemne koht – Riik tasub ainult surnu transpordi
EKEIsse
Surnu transpordi eest riiklikusse kohtuekspertiisi asutusse tasub Siseministeerium (politsei
kaudu), kuid transpordi eest surnu kodukohta tuleb tasuda surnu omastel (reeglina
matusebüroole).
Ettepanek õigusaktide muutmiseks: surnu kodukohta viimise peab tasuma riik.
Seosed

Seos

Algus

Sõltuvus
Kahesuunaline

Surnu üleandmine

Lõpp
Riik tasub ainult
surnu transpordi
EKEIsse

Selgitus

Andmete kogu – Sisenddokumendid
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Sisenddokumendid

Surnu üleandmine

Selgitus

Atribuudid

Atribuut
Notariaalne volitus
Mall

Selgitus
Surnu matusebüroole üleandmiseks on
vajalik omaste notariaalne volitus

Piirangud ja täpsustused

Andmete kogu – Väljunddokumendid
Üleandmis/vastuvõtu akt surnu üleandmiseks omastele või matusebüroole.
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Surnu üleandmine

Väljunddokumendid

Selgitus

Atribuudid

Atribuut

Üleandmis/vastuvõtu
akt
Paberdokument

Selgitus
* Üleandmis/vastuvõtu akt
** Surnu andmed
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Isikukood/sünnipäev
*** Surnu haigusloo- /kriminaalasja
number
*** Surnuga kaasas olevad esemed
**** Eseme liik
**** Täpsustus
*** Surnu saatnud asutus
** Üleandja andmed
*** Eesnimi
*** Perekonnanimi
*** Isikukood
*** Üle andmise kuupäev ja kellaaeg
(pp.kk.aa hh:mm)
** Vastuvõtja andmed
*** Vastuvõttev asutus
*** Eesnimi

Piirangud ja täpsustused
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*** Perekonnanimi
*** Isikukood
*** Vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg
(pp.kk.aa hh:mm)
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Sündmus – Meditsiinidokumentide tagastamine
Paberkandjal meditsiinidokumendid tagastatakse need väljastanud asutusele.
Seosed
Seos
Käsuvoog Allikas →
Eesmärk

Algus

Lõpp

Surnu üleandmine

Meditsiinidokumentide
tagastamine

Selgitus

Sündmus – Välispõhjusest tingitud surm
Kui surnul ilmnevad kuriteo tunnused, tekib kuriteo kahtlus või välispõhjus või tegemist
tuvastamata isikuga või kui on tegemist hiliste surmajärgsete muutustega.
Seosed

Seos
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Algus
Välispõhjusest
tingitud surm

Lõpp
Selgitus
Surnu transportimine
ja üleandmine

Sündmus – Patoanatoomiliselt lahangult
Kohtuarstlikusse ekspertiisi suunatakse, kui patoanatoomilise lahangu käigus ilmnesid asjaolud,
et patsiendi surm on saabunud kuriteo tagajärjel.
Seosed

Seos
Käsuvoog
Allikas → Eesmärk

Algus
Patoanatoomiliselt
lahangult

Lõpp
Selgitus
Surnu transportimine
ja üleandmine
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Välised osapooled
Andmete kogu – KEIS
Riikliku ekspertiisiasutuse infosüsteem.
Seosed

Seos
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk

Algus
Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Lõpp

Surnu üleandmine

KEIS

Selgitus

KEIS

Surnu transportimine
KEIS
ja üleandmine

Andmete kogu – PAKS
Piltide arhiveerimis süsteem.
Seosed

Seos
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk

Algus
Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Lõpp

Selgitus

PAKS

Andmete kogu – TIS/HIS
Seosed

Seos
Andmete kogu
liikumine
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Kahesuunaline

Algus

Lõpp

TIS/HIS

Sisendandmed

TIS/HIS

Kohtuarstidel puudub
juurdepääs HIS'i

Selgitus
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Probleemne koht – Kohtuarstidel puudub juurdepääs HIS'i
Riiklik ekspertiisiasutus sõlmib haiglatega lepingud pääsemaks ligi elektroonsetele
haiguslugudele.
Seosed

Seos
Sõltuvus
Kahesuunaline

Algus
TIS/HIS

Lõpp
Selgitus
Kohtuarstidel puudub
juurdepääs HIS'i
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Osalejad
Osaleja – Arst
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Arst

Kohtuarstlik lahang

Arst

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
vormistamine

Selgitus

Osaleja – Surnu omaksed
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Surnu omaksed

Surnu üleandmine

Selgitus

Osaleja – Surnuvedaja
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus
Surnuvedaja

Lõpp
Selgitus
Surnu transportimine
ja üleandmine

Osaleja – Surnuvedaja
Seosed

Seos
Sõltuvus
Allikas → Eesmärk

Algus

Lõpp

Surnuvedaja

Surnu üleandmine

Selgitus
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