8.06.2020

MINISTRI KÄSKKIRI

nr 27

Kriminaalhooldusabilise kaasamise kord
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 3, § 52 ning Vabariigi Valitsuse 23.12.1996 määrusega
nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruse“
punkti 19 alusel ja lähtudes kriminaalhooldusseaduse §-dest 17-20, kehtestan kriminaalhooldusabilise
kaasamise korra järgmiselt:
1. Üldsätted
1.1.

Käesoleva
korraga reguleeritakse
vangla kriminaalhooldusosakonna
kriminaalhooldusabiliste kaasamisel kriminaalhooldusülesannete täitmisse.

tegevus

1.2.

Kriminaalhooldusabiline on isik, kes oma vabast ajast täidab kriminaalhooldusametniku
ülesandeid või kriminaalhooldusametniku tegevust toetavaid ülesandeid (edaspidi koos
ülesandeid) selle eest töötasu saamata.

1.3.

Kriminaalhooldusabilisele väljastatakse kriminaalhooldusabilise tõend.

1.4.

Kriminaalhooldusabilise kaasamise eesmärgiks on tagada ühiskonna osalemine
kriminaalhooldusaluste taasühiskonnastamises, suurendades sellega ühiskonna liikmete
osalust korduvkuritegevuse ennetamisel.

2. Kriminaalhooldusabilise valimine ja väljaõpe
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Kriminaalhooldusabiline peab vastama järgmistele nõuetele:
olema Eesti Vabariigi kodanik;
olema vähemalt 18 aastat vana;
omama vähemalt keskharidust;
valdama eesti keelt vähemalt C1 tasemel;
tema vaimne ja füüsiline tervislik seisund peab võimaldama kriminaalhooldusabilise
ülesannete täitmist;
ei tohi olla kehtivat kriminaalkaristust.

2.2.

Punktis 2.1. märgitud nõuetele vastavus ei taga automaatselt kriminaalhooldusabilisena
tegutsemise õigust.

2.3.

Kriminaalhooldusabilistena tegutseda
kriminaalhooldusosakonna juhataja.

2.4.

Kriminaalhooldusabilisena tegutseda soovivalt isikult võib nõuda järgmiste dokumentide
esitamist:
avaldus;
isikut tõendav dokument;
haridust tõendav dokument;
isikuandmete ankeet kriminaalhooldusabiliseks kandideerijale (lisa 2).

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

soovivate

isikute

otsimist

korraldab

vangla

2.5.

Dokumente vastu võttev kriminaalhooldusosakonna juhataja peab kandidaadile selgitama,
milles kriminaalhooldusabilise tegevus seisneb ja millised on kriminaalhooldusabilise
ülesanded.

2.6.

Kriminaalhooldusabilise sobivust hindab vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja koos
vangla sisekontrolli valdkonna teenistujaga kandideerimisel esitatud dokumentide ja
vestluse alusel. Sobivuse hindamisel on kriminaalhooldusosakonna juhatajal ja vangla
sisekontrolli valdkonna teenistujal õigus kontrollida kandidaadi poolt esitatud andmete
õigsust.

2.7.

Kriminaalhooldusabilise väljaõppe korraldab vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja,
väljaõppe viib läbi juhendaja.

2.8.

Väljaõpe peab olema piisav kriminaalhooldusabilisele määratud ülesannete täitmiseks.
Kriminaalhooldusabilisel on õigus osaleda kriminaalhooldusametnike täiendkoolitustel.

3. Kriminaalhooldusabilise tegevus
3.1.

Kriminaalhooldusabiline
õigusaktidest.

lähtub

oma

tegevuses

3.2.

Kriminaalhooldusabilise juhendaja peab selgitama, et kriminaalhooldusabilisele laieneb
konfidentsiaalsuse
nõue,
mille
kohaselt
peab
kriminaalhooldusabiline
kriminaalhooldusametniku ülesandeid täites juhinduma vangiregistris töötamist
reguleerivatest juhenditest, isikuandme kaitse seadustest 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.

3.3.

Konfidentsiaalsuse nõude järgimist kinnitavad juhendaja ja kriminaalhooldusabiline
allkirjaga vastavalt käesoleva korra lisale 1.

3.4.

Konfidentsiaalsuse nõude rikkumisele reageeritakse vastavalt kehtivates õigusaktides
ettenähtud korrale.

3.5.

Vangla kriminaalhooldusosakond tagab kriminaalhooldusabilisele tööülesannete täitmiseks
juurdepääsu vajalikele dokumentidele ja tarkvarale.

3.6.

Võimalusel
osaleb
teenistusaruteludel.

3.7.

Juhendaja arutab juhendatava
vähemalt üks kord kuus.

kriminaalhooldusabiline

kriminaalhooldust

vangla

kriminaalhooldusabilisega

reguleerivatest

kriminaalhooldusosakonna

kriminaalhooldusküsimusi

4. Kriminaalhooldusabilise tegevuse lõpetamine
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Kriminaalhooldusabilise tegevus lõpetatakse:
kriminaalhooldusabilise soovil;
kriminaalhooldusabilise juhendaja ettepanekul;
vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja ettepanekul.

4.2.

Kui kriminaalhooldusabiline soovib oma tegevust lõpetada, esitab ta vangla
kriminaalhooldusosakonna juhatajale vastavasisulise avalduse, mille alusel kustutab
osakonna juhataja kriminaalhooldusabilise nimekirjast.

4.3.

Vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja võib ise või kriminaalhooldusametniku avalduse
põhjal lõpetada kriminaalhooldusabilise tegevuse ning kustutada ta kriminaalhooldusabiliste
nimekirjast, kui kriminaalhooldusabiline:
ei ole täitnud oma kohustusi või on muul viisil osutunud sobimatuks tegutsema
kriminaalhooldusabilisena;

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

on korduvalt põhjendamata keeldunud ettenähtud ülesannete täitmisest;
on rikkunud konfidentsiaalsusnõuet.

5. Ülesannete täitmisega seonduvate kulude hüvitamine
Kriminaalhooldusabilisele hüvitatakse sõltuvalt töö iseloomust kriminaalhooldustöö tegelikud kulud
kuludokumentide alusel, kuid mitte suurema summa ulatuses kui 10 protsenti sama
kriminaalhooldusosakonna kõrgeimast kriminaalhooldusametnikule makstavast palgamäärast.
6. Rakendussäte
Tunnistan kehtetuks justiitsministri 18. märtsi 2004. a käskkirja nr 50 „Kriminaalhooldusabilise
kaasamise kord“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Raivo Aeg
Justiitsminister

KINNITATUD
Justiitsministri 08.06.2020 käskkirjaga nr 2727
Lisa 1
KONFIDENTSIAALSUSE NÕUDE JÄRGIMISE KINNITAMINE
Käesolevaga kinnitan, et olen oma juhendatavale kriminaalhooldusabilisele seletanud
kriminaalhooldusseaduse § 17 lõikes 5 ning kriminaalhooldusabilise kaasamise korra punktis 3.2.
kehtestatud konfidentsiaalsuse nõuet ja selle rikkumise tagajärgi.
(allkirjastatud digitaalselt)
……………………………………….
(juhendaja nimi)

Käesolevaga kinnitan, et mulle on tutvustatud kriminaalhooldusseaduse § 17 lõikes 5 ning
kriminaalhooldusabilise kaasamise korra punktis 3.2. kehtestatud konfidentsiaalsuse nõuet ja selle
rikkumise sisu.
Olen teadlik, et kriminaalhooldusseaduse § 17 lõike 5 ning kriminaalhooldusabilise kaasamise korra
punkti 3.2. alusel kohustun kriminaalhooldusametniku ülesandeid täites juhinduma vangiregistris
töötamist reguleerivatest juhenditest, isikuandmete kaitse seadustest ning muudest andmete
turvalisust puudutavates 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.
(allkirjastatud digitaalselt)
……………………………………….
(kriminaalhooldusabilise nimi)

KINNITATUD
Justiitsministri 08.06.2020 käskkirjaga nr 2727
Lisa 2
ISIKUANDMETE ANKEET KRIMINAALHOOLDUSABILISEKS KANDIDEERIJALE
I.

Isikuandmed
Nimi:
(ees- ja perekonnanimi)
Sünniaeg:
(päev, kuu, aasta)
Isikukood:
Sünnikoht:
(linn, maakond, vald, riik)
Eesti kodaniku pass
või ID-kaart:
(number, väljaandmise aeg, kehtivuse aeg, väljaandja)
Varem kasutatud nimi

II.

Ajavahemik (kuu, aasta)

Muutmise põhjus

Sidevahendid

Isikliku mobiiltelefoni number:
Isikliku elektronposti aadress:
Muu sidevahendi nimetus ja andmed
(nt kiirsuhtlusprogrammi tüüp ja
kasutajatunnus):

III.

Elukoht

Tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, riik, sihtnumber

Postiaadress (Kirjutage oma postiaadress, kui see ei ole Teie tegeliku elukoha aadress.)

IV.

Hariduskäik

1.

Õppeasutuse nimetus
Õppimise aeg (kuu, aasta)
Omandatud eriala ja haridus
Diplomi/tunnistuse number

2.

Õppeasutuse nimetus
Õppimise aeg (kuu, aasta)
Omandatud eriala ja haridus
Diplomi/tunnistuse number

3.

Õppeasutuse nimetus
Õppimise aeg (kuu, aasta)
Omandatud eriala ja haridus
Diplomi/tunnistuse number

4.

Õppeasutuse nimetus
Õppimise aeg (kuu, aasta)
Omandatud eriala ja haridus
Diplomi/tunnistuse number

Täiendkoolitused:

V.

Tööalane tegevus

1.

2.

3.

Tööandja nimetus
Töötamise aeg
Töö või ametikoht
Otsese ülemuse nimi ja
telefoninumber
Tööandja nimetus
Töötamise aeg
Töö või ametikoht
Otsese ülemuse nimi ja
telefoninumber
Tööandja nimetus
Töötamise aeg
Töö või ametikoht
Otsese ülemuse nimi ja
telefoninumber

VI.

Kehtivad kriminaalkaristused

Märkige kehtivad kriminaalkaristused (karistuse liik ja määr, karistuse määranud asutus, karistuse
määramise aeg)
1.
2.
3.
4.

VII.

Isiklikud oskused

Emakeel:
Teised keeled

Sisesta keel:

Sisesta tase (A1/A2 – algtasemel keelekasutaja; B1/B2 –
iseseisev keelekasutaja; C1/C2 – vilunud keelekasutaja)
Mõistmine (lugemine,
Rääkimine
Kirjutamine
kuulamine)

Juhiload (märkige kategooria(d)):
Lisateave:

Allkirjaga kinnitan, et ankeedis esitatud andmed on õiged ning vastan kriminaalhooldusabilise
kaasamise korra punktis 2.1 toodud nõuetele.

(allkirjastatud digitaalselt)
……………………………………….
(ees- ja perekonnanimi)

