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Kriminaalhooldusabilise kaasamise kord 
 
 
 

1. peatükk  
Üldsätted  

 
§ 1. Reguleerimisala   
Käesoleva korraga reguleeritakse kriminaalhooldusosakonna tegevus kriminaalhooldusabiliste 
kaasamisel kriminaalhooldusülesannete täitmisse.   
 
§ 2. Kriminaalhooldusabiline   
(1) Kriminaalhooldusabiline on isik, kes oma vabast ajast täidab kriminaalhooldusametniku ülesandeid 
või kriminaalhooldusametniku tegevust toetavaid ülesandeid (edaspidi koos ülesandeid) selle eest 
töötasu saamata.  
(2) Kriminaalhooldusabilisena võib tegutseda isik, kelle kriminaalhooldusosakonna juhataja on 
kandnud kriminaalhooldusabiliste nimekirja.  
(3) Kriminaalhooldusabilisele väljastatakse kriminaalhooldusabilise tõend.    
 
§ 3. Kriminaalhooldusabilise kaasamise eesmärk   
Kriminaalhooldusabiliste kaasamise eesmärgiks on tagada ühiskonna osalemine 
kriminaalhooldusaluste resotsialiseerimises, suurendades sellega ühiskonna liikmete osalust 
korduvkuritegevuse ennetamisel.  
 

2. peatükk  
Kriminaalhooldusabiliste valimine  

 
§ 4. Kriminaalhooldusabilisele esitatavad nõuded   
(1) Kriminaalhooldusabiline peab vastama järgmistele nõuetele:  
1) olema Eesti Vabariigi kodanik;  
2) olema vähemalt 18 aastat vana;  
3) olema vähemalt keskharidusega;  
4) omama kindlat töö- või õppimiskohta või muud legaalset tegevust;  
5) omama kindlat elukohta;  
6) tema vaimne ja füüsiline tervislik seisund peab võimaldama kriminaalhooldusabilise  
ülesannete täitmist;  
7) ei tohi olla kriminaalkorras karistatud, välja arvatud kui kriminaalhooldusabilise sobivuse hindamise 
komisjon otsustab eelnevat karistatust mitte arvestada;  
(2) Lõikes 1 märgitud nõuetele vastavus ei taga automaatselt kriminaalhooldusabilisena tegutsemise 
õigust.  
(3) Kriminaalhooldusabilisena ei tohi tegutseda kohtunik või prokurör või kohtu, prokuratuuri, politsei 
või kinnipidamiskoha koosseisuline avalik teenistuja.  
 
§ 5. Kriminaalhooldusabiliseks kandideerimine   
(1) Kriminaalhooldusabilistena tegutseda soovivate isikute otsimist korraldab 
kriminaalhooldusosakonna juhataja. 
(2) Kriminaalhooldusabilisena tegutseda soovivalt isikult võib nõuda järgmiste dokumentide esitamist: 
1) avaldus;  
2) isikut tõendav dokument; 
3) haridust tõendavad dokumendid;  
4) õppimist või töötamist või muud legaalset tegevust  tõendavad dokumendid;  
5) püsiva elukoha olemasolu tõendavad dokumendid;  
6) elulookirjeldus.  



(3) Dokumente vastu võttev kriminaalhooldusosakonna juhataja peab kandidaadile selgitama, milles 
kriminaalhooldusabilise tegevus seisneb ja millised on kriminaalhooldusabilise ülesanded.  
 
§ 6. Kriminaalhooldusabilise hindamise komisjon   
(1) Kriminaalhooldusabilise sobivuse hindamise komisjon (edaspidi hindamiskomisjon) menetleb 
kriminaalhooldusabilisena tegutseda soovivate isikute avaldusi ja täidab muid asjakohaseid 
ülesandeid.   
(2) Hindamiskomisjoni komplekteerib ja kutsub kokku kriminaalhooldusosakonna juhataja.  
(3) Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline.  
(4) Hindamiskomisjoni esimees on kriminaalhooldusosakonna juhataja.  
(5) Hindamiskomisjoni tegevuse aja ja koha ning töökorralduse nimetab hindamiskomisjoni esimees.  
(6) Kriminaalhooldusosakonna juhataja võib panna oma ülesanded abiliste valiku osas,  
hindamiskomisjoni tegevuse korraldamise ja juhtimise osas ning abiliste tegevuse korraldamise, 
tegevuse hindamise ja kontrollimise osas  sama osakonna talituse juhatajale või viimase nõusolekul 
sama osakonna vanemametnikule. Käesoleva korra § 12 lg-s 1 ja §-s 22 sätestatud ülesandeid peab 
kriminaalhooldusosakonna juhataja täitma isiklikult. 
 
§ 7. Hindamiskomisjoni pädevus   
(1) Hindamiskomisjoni ülesanne on dokumentidega tutvudes ja kriminaalhooldusabilise kandidaadiga 
vesteldes selgitada tema sobivus kriminaalhooldusabiliseks.  
(2) Hindamiskomisjonil on õigus kontrollida kriminaalhooldusabilise kandidaadi poolt  esitatud andmete 
õigsust.  
 
§ 8. Hindamiskomisjoni otsus  väljaõppele lubamise kohta  
(1) Kriminaalhooldusabilise kandidaadi sobivuse väljaõppele otsustab hindamiskomisjon 
lihthäälteenamusega.  
(2) Kui hindamiskomisjon on kolmeliikmeline, peavad kriminaalhooldusabilise kandidaadi sobivaks 
nimetamise poolt olema kõik hindamiskomisjoni liikmed.  
(3) Hindamiskomisjon otsustab kandidaadi sobivuse alates vestluse toimumisest kolme nädala jooksul 
ning teavitab sellest kandidaati kahe nädala jooksul otsuse tegemisest.  
 
§ 9. Kriminaalhooldusabilisena tegutsema asumise ee ldused  
(1) Kui isik on hindamiskomisjoni otsuse põhjal tunnistatud sobivaks väljaõppe alustamiseks, nimetab 
kriminaalhooldusosakonna juhataja talle kriminaalhooldusametnike seast juhendaja (edaspidi 
juhendaja).  
(2) Juhendajaks ei tohi olla kriminaalhooldusabilise kandidaadi lähisugulane. 
(3) Hindamiskomisjoni poolt sobivaks tunnistatud kandidaadile tagab kriminaalhooldusosakond enne 
kriminaalhooldustöösse kaasamist väljaõppe. 
 
§ 10. Kriminaalhooldusabilise väljaõpe 
(1) Kriminaalhooldusabilise väljaõppe korraldab kriminaalhooldusosakonna juhataja, väljaõppe viib 
läbi juhendaja.  
(2) Väljaõpe peab sisaldama teooriat ja praktikat:  
1) vähemalt 6 tunni ulatuses kriminaalhooldust reguleerivatest seadustest ja õigusaktidest ning 
muudest õigusaktidest, kuivõrd need on seotud kriminaalhooldusabilise tööülesannete, õiguste ja 
kohustustega;  
2) vähemalt 4 tunni ulatuses kliendi- ja võrgustikutöö ning kuriteo toimepanemise eelduste hindamise 
teemal.  
3) vähemalt 20 tunni ulatuses praktilist kriminaalhooldusametniku tööd.  
(3) Väljaõppe läbinud kriminaalhooldusabilisena tegutseda soovijale väljastab 
kriminaalhooldusosakonna juhataja tõendi läbiviidud väljaõppe ajalise kestvuse ja teemade kohta.  
 
§ 11. Isiku esitamine kriminaalhooldusabiliste nime kirja kandmiseks   
(1) Kriminaalhooldusabilise väljaõppe lõppemisel otsustab hindamiskomisjon juhendaja hinnangu 
põhjal, kas isik sobib täitma kriminaalhooldusabilise ülesandeid.  
(2) Hindamiskomisjoni ettepanekul kannab kriminaalhooldusosakonna juhataja isiku 
kriminaalhooldusabiliste nimekirja.  
 
§ 12. Kriminaalhooldusabiliste nimekiri   



(1) Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusabiliste nimekirja (edaspidi nimekiri) peab 
kriminaalhooldusosakonna juhataja.  
(2) Kriminaalhooldusabiliste nimekirja peetakse elektrooniliselt.  
(3) Kriminaalhooldusabiliste nimekiri sisaldab kriminaalhooldusabilise kohta järgmisi andmeid:  
1) ees- ja perekonnanimi;  
2) kriminaalhooldusosakond;  
3) juhendaja ees- ja perekonnanimi;  
4) isikukood;  
5) sünniaeg;  
6) sugu;  
7) töö- ja/või õppimiskoht;  
8) kodune aadress;  
9) telefoninumber;  
10) muud kontaktandmed;  
11) kriminaalhooldusabilise erioskused;  
12) eelistused kriminaalhooldusaluste ja ülesannete suhtes;  
13) muud andmed, mida kriminaalhooldusosakonna juhataja peab vajalikuks lisada.  
(4) Nimekirjas olevad andmed on kättesaadavad kriminaalhooldusosakonnas.  
(5) Kriminaalhooldusosakonna juhataja edastab Justiitsministeeriumile jooksvalt elektroonilisel teel 
andmed kriminaalhooldusabiliste nimekirja muutuste osas.  
 

3. peatükk  
Kriminaalhooldusabilise tegevus 

 
§ 13. Kriminaalhooldusabilise tegevuse alused   
(1) Kriminaalhooldusabiline lähtub oma tegevuses kriminaalhooldust reguleerivatest seadustest ja 
õigusaktidest.  
(2) Kriminaalhooldusabiline tegutseb individuaalse tegevuskava alusel.  
 
§ 14. Kriminaalhooldusaluste ja ülesannete määramin e  
(1) Ühele kriminaalhooldusabilisele, kes täidab kriminaalhooldusametniku ülesandeid, ei määrata 
rohkem kui 5 kriminaalhooldusalust.  
(2) Kriminaalhooldusabilisele ei määrata ülesandeid, mille täitmisel ta puutub kokku 
kriminaalhooldusalusega, kellega ta on lähedalt seotud või kes temast sõltub.  
 
§ 15. Konfidentsiaalsuse nõue ja selle selgitamine 
(1) Kriminaalhooldusabilise juhendaja peab selgitama, et kriminaalhooldusabilisele laieneb 
konfidentsiaalsuse nõue, mille kohaselt peab kriminaalhooldusabiline kriminaalhooldusametniku 
ülesandeid täites juhinduma kriminaalhooldusregistris töötamist reguleerivatest juhenditest, 
isikuandmete kaitse seadusest ning muudest andmete turvalisust puudutavatest õigusaktidest ja 
eeskirjadest. Tal on keelatud nii oma tegevuse ajal kui pärast tegevuse lõpetamist avaldada temale 
ülesannete täitmise juures teatavaks saanud kriminaalhooldusaluste perekonna- ja eraeluandmeid 
ning muud konfidentsiaalset teavet. 
(2) Konfidentsiaalsuse nõude järgimist kinnitavad juhendaja ja kriminaalhooldusabiline allkirjaga 
vastavalt käesoleva korra lisale 3. 
(3) Konfidentsiaalsuse nõude rikkumisele reageeritakse vastavalt kehtivates õigusaktides ettenähtud 
korrale. 
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§ 16. Kriminaalhooldusabilise individuaalne tegevus kava  
(1) Kriminaalhooldusabilise individuaalne tegevuskava (edaspidi tegevuskava, lisatud) koostatakse 
juhendava kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusabilise koostöös kriminaalhooldusosakonna 
juhataja kinnitamisel.  
(2) Tegevuskava on aluseks kriminaalhooldusabilise ülesannete täitmisel.  
(3) Tegevuskavasse kantakse:  
1) kriminaalhooldusabilise nimi;  
2) juhendaja nimi;  
3) kriminaalhooldusosakonna juhataja nimi;  
4) kriminaalhooldusabilisele määratavate kriminaalhooldusaluste arv;  



5) kriminaalhooldusabilise ülesannete loetelu;  
6) soovitavad tulemused;  
7) ülesannete täitmise tähtajad;  
8) kriminaalhooldusülesannete täitmiseks kavandatavate tundide arvu nädalas või kuus;  
9) kriminaalhooldusabilise ja juhendaja kokkusaamiste aeg ja koht.  
(4) Tegevuskava muudetakse vastavalt vajadusele.  
(5) Tegevuskava muutmine toimub juhendava kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusabilise 
kokkuleppel kriminaalhooldusosakonna juhataja kinnitamisel.  
 
§ 17. Kriminaalhooldusabilise päevik   
(1) Kriminaalhooldusabiline peab individuaalses tegevuskavas toodud ülesannete täitmise kohta 
tööpäevikut.  
(2) Kriminaalhooldusabilise tööpäevik sisaldab igakordset täpset ülevaadet kriminaalhooldusabilise 
poolt täidetud ülesannetest, ülesannetega seotud kuupäevadest ja kellaaegadest, 
tegutsemisplaanidest, ülesannete täitmisel tekkinud küsimustest ja kohtumistest juhendava 
kriminaalhooldusametnikuga, teiste kriminaalhooldajatega või ülesannete täitmise eesmärgil peetud 
kohtumistest.  
 
§ 18. Kriminaalhooldusabilise õiguste ja kohustuste  tagamine kriminaalhooldusosakonnas   
(1) Kriminaalhooldusosakond tagab kriminaalhooldusabilisele tööülesannete täitmiseks juurdepääsu 
vajalikele dokumentidele ja tarkvarale.  
(2) Võimalusel osaleb kriminaalhooldusabiline kriminaalhooldusosakonna teenistusaruteludel.  
(3) Juhendaja arutab juhendatava kriminaalhooldusabilisega kriminaalhooldusküsimusi vähemalt üks 
kord kuus.  
 
§ 19. Kriminaalhooldusabilise kandmine teise kohtu nimekirja   
Kui kriminaalhooldusabiline soovib elukoha muutumise tõttu jätkata abilisena tegutsemist teises 
kriminaalhooldusosakonnas:  

1) kustutatakse ta senise vangla kriminaalhooldusabiliste nimekirjast;  
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2) uue kohtu kriminaalhooldusosakonna juhataja kannab ta kriminaalhooldusabiliste nimekirja, kui 
peab abilise kaasamist vajalikuks ja võimalikuks.  
 

4. peatükk  
Aruandlus  

 
§ 20. Kriminaalhooldusabilise tegevuse aruanne.  
(1) Tegevuskava ja kriminaalhooldusabilise tööpäeviku alusel koostab kriminaalhooldusabiline oma 
tegevuse aruande (edaspidi aruanne, lisatud) ja esitab selle juhendajale. Aruande esitamise periood 
on üks kuu, juhendaja ja abilise kokkuleppel ning juhataja nõusolekul on aruandlusperiood pikem. 
(2) Aruandes annab kriminaalhooldusabiline kokkuvõtliku ülevaate ülesannete täitmise ja selleks 
kulunud vahendite kohta.  
(3) Aruandesse kantavad andmed:  
1) kriminaalhooldusabilise nimi;  
2) juhendaja nimi;  
3) aruandeperiood;  
4) täidetud ülesannete loetelu;  
5) ülesannete täitmiseks kulunud tundide arv;  
6) hüvitatava kulu suurus.  
(4) Juhendaja esitab kriminaalhooldusabilise tegevuse aruande kriminaalhooldusosakonna juhatajale.  
 
§ 21. Aruande hindamine   
(1) Kriminaalhooldusosakonna juhataja hindab kriminaalhooldusabilise täidetud ülesandeid, ajakulu ja 
taotletava hüvituse suurust ning vajadusel teeb ettepanekuid muudatusteks.  
(2) Kriminaalhooldusosakonna juhataja kinnitab aruande ja korraldab kriminaalhooldusabilise kulude 
hüvitamise vastavalt kehtivale korrale.  
 
§ 22. Kriminaalhooldusabiliste kohta esitatav aruan ne  



(1) Kriminaalhooldusosakonna juhataja esitab justiitsministeeriumile kriminaalhooldusabiliste kohta 
aruande iga kalendriaasta viimaseks kuupäevaks.  
(2) Kriminaalhooldusosakonna juhataja koostatavasse aruandesse kantakse järgnevad andmed:  
1) kriminaalhooldusabiliste arv;  
2) kriminaalhooldusabilisi juhendavate kriminaalhooldusametnike arv;  
3) ülevaade kriminaalhooldusabiliste tööst;  
4) valdkondade loetelu, kus kriminaalhooldusabiliste tegevus on kõige tõhusamalt aidanud täita 
kriminaalhoolduse eesmärke;  
5) kriminaalhooldusabilise ja kriminaalhooldusaluste suhete iseloomustus;  
6) kriminaalhooldusabiliste kaasamisega seotud põhiprobleemide loetelu;  
7) kriminaalhooldusabiliste hinnangud oma tegevusele;  
8) ettepanekud kriminaalhooldusabiliste kaasamise parandamiseks.  
 
 
 

5. peatükk  
Kriminaalhooldusabilise tegevuse peatamine ja lõpet amine  

 
§ 23. Kriminaalhooldusabilise tegevuse peatamine 
Kriminaalhooldusabilise tegevuse võib peatada kriminaalhooldusabilise sellekohase avalduse alusel 
kui abiline ei saa tegutseda kriminaalhooldusabilisena järgneval kuul või järgnevatel kuudel. 
Kriminaalhooldusosakonna juhataja teeb peatamise kohta märke kriminaalhooldusabiliste nimekirja.  
 
§ 24. Kriminaalhooldusabilise tegevuse lõpetamise a lused   
Kriminaalhooldusabilise tegevus lõpetatakse:  
1) kriminaalhooldusabilise soovil;  
2) kriminaalhooldusabilise juhendaja ettepanekul; 
3) kriminaalhooldusosakonna juhataja ettepanekul.  
 
§ 25. Tegevuse lõpetamine omal soovil   
Kui kriminaalhooldusabiline soovib oma tegevust lõpetada, esitab ta kriminaalhooldusosakonna 
juhatajale vastavasisulise avalduse, mille alusel kustutab osakonna juhataja kriminaalhooldusabilise 
nimekirjast. 
 
§ 26. Tegevuse lõpetamine juhendaja või kriminaalho oldusosakonna juhataja ettepanekul   
Kriminaalhooldusosakonna juhataja võib ise või kriminaalhooldusametniku avalduse põhjal lõpetada 
kriminaalhooldusabilise tegevuse ning kustutada ta kriminaalhooldusabiliste nimekirjast, kui 
kriminaalhooldusabiline:  
1) ei ole täitnud oma kohustusi või on muul viisil osutunud sobimatuks tegutsema 
kriminaalhooldusabilisena;  
2) korduvalt on põhjendamata keeldunud individuaalses tegevuskavas ettenähtud ülesannete 
täitmisest;  
3) on rikkunud konfidentsiaalsusnõuet.  
 

6. peatükk  
Ülesannete täitmisega seonduvate kulude hüvitamine  

 
§ 27. Kulude hüvitamise suurus   
Kriminaalhooldusabilisele hüvitatakse ülesannete täitmisega kaasnenud kulud esitatud 
maksedokumentide alusel igakuiselt kuni kümne protsendi ulatuses kriminaalhooldusametniku 
ametipalgast.  
 
§ 28. Kulude hüvitamise kord   

(1) Kulude hüvitamise taotluse koostab kriminaalhooldusosakonna juhataja, kes esitab selle koos 
kriminaalhooldusabilise tegevuse aruandega vangla direktorile.  
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(2) Vangla direktor korraldab kriminaalhooldusabilistele kulude väljamaksmise. 
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(3) Sõidukulude hüvitamisel juhindutakse „Kriminaalhooldajatele kriminaalhooldusülesannete 
täitmiseks sõidukulude kompenseerimise korrast“ 
 

7. peatükk  
Lõppsätted 

 
§ 29. Juhendamistasu maksmine   
Kriminaalhooldusabilise ja juhendaja aruannete põhjal esitab kriminaalhooldusosakonna juhataja igal 
aastal 1. juuniks ja 1. detsembriks vangla direktorile taotluse kriminaalhooldusametnikele 
juhendamistasu väljamaksmiseks. 
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Lisa 1 
 
 
 
KRIMINAALHOOLDUSABILISE INDIVIDUAALNE TEGEVUSKAVA   
 
 
 
Kriminaalhooldusabiline: …………………………...………………………………. 
 
Juhendav kriminaalhooldusametnik: ……………………………………………… 
 
Kriminaalhooldusosakonna juhataja:……………………………………………… 
 
 
 
 
 
TEGEVUSKAVA  
 
 
 
 

Nr  Abilise ülesanded  Soovitavad 
tulemused  

Ülesande 
täitmise 
tähtaeg  

Ülesande 
täitmiseks 
kavandatav 
aeg  

Abilise ja 
juhendava 
kriminaal-
hooldusametniku 
kokkusaamiste aeg 
ja koht  

   

                     
                     
                     
                     

 
 
 
 
Kriminaalhooldusaluste arv:…………………………………………………………… 
 
 
Kriminaalhooldusabilise allkiri:…………………………Kuupäev:…………………… 
 
Kriminaalhooldaja allkiri:…………………………. Kuupäev:………………………… 
 
Kriminaalhooldusosakonna juhataja kinnitus:………………………………………… 



Lisa 2 
 
 
KRIMINAALHOOLDUSABILISE TEGEVUSE ARUANNE  
 
 
 
Kriminaalhooldusabiline:……………………………………...…………………….  
 
Juhendav kriminaalhooldusametnik: ……………………………………………..  
 
Aruande periood:…………………………………………………………………….. 
 
 
 
Nr  Täidetud ülesanded  Ülesande 

täitmiseks 
kulunud 
tundide arv  

Hüvitava kulu 
suurus  

            
            
            
 
 
 
 
Kriminaalhooldusabilise allkiri:…………………………Kuupäev:………………….….  
 
Kriminaalhooldaja allkiri:……………………………….Kuupäev:………………………  
 
Kriminaalhooldusosakonna juhataja kinnitus:…………………………………………..  



 
Lisa 3 
 
 
 
KONFIDENTSIAALSUSE NÕUDE JÄRGIMISE KINNITAMINE 
 
 
 
Käesolevaga kinnitan, et olen oma juhendatavale kriminaalhooldusabilise seletanud justiitsministri 
18.03.2004. a käskkirjaga nr 50 kinnitatud „Kriminaalhooldusabilise kaasamise korra“ paragrahvis 15 
kehtestatud konfidentsiaalsuse nõuet ja selle rikkumise tagajärgi. 
 
 
…………………………………… 
(allkiri ja kuupäev) 
 
…………………………………… 
(juhendaja nimi) 
 
 
 
 
 
Käesolevaga kinnitan, et mulle on tutvustatud justiitsministri 18.03.2004. a käskkirjaga nr 50 kinnitatud 
„Kriminaalhooldusabilise kaasamise korra“ paragrahvis 15 kehtestatud konfidentsiaalsuse nõuet ja 
selle rikkumise sisu.  
Olen teadlik, et kriminaalhooldusabilise kaasamise korra § 15 alusel kohustun 
kriminaalhooldusametniku ülesandeid täites juhinduma kriminaalhooldusregistris töötamist 
reguleerivatest juhenditest, isikuandmete kaitse seadusest ning muudest andmete turvalisust 
puudutavatest õigusaktidest ja eeskirjadest. Tean, et mul on keelatud nii oma tegevuse ajal kui pärast 
tegevuse lõpetamist avaldada ülesannete täitmise juures teatavaks saanud kriminaalhooldusaluste 
perekonna- ja eraeluandmeid ning muud konfidentsiaalset teavet. 
Konfidentsiaalsuse nõude rikkumisele reageeritakse vastavalt kehtivates õigusaktides ettenähtud 
korrale. 
 
 
 
 
…………………………………… 
(allkiri ja kuupäev) 
 
…………………………………… 
(kriminaalhooldusabilise nimi) 
[Muudetud- 21.01.2005 a nr 14] 

 
 


