Tugiteenus vanglast
vabanenutele
Juhis töötajale
Tugiisik

Majutus

Keda suunata
Tähtaegselt vanglast vabanejat
Tingimisi enne tähtaega ja
karistusjärgse käitumiskontrolli alla
vabaneja puhul lähtuda ennekõike
elukoha ja majutusteenuse vajadusest

Tähtaegselt, tingimisi enne tähtaega ja
karistusjärgse käitumiskontrolli alla
vabanejat
Vabanejat, kel elukoht puudub või on
see õiguskuulekaks eluviisiks ebasobilik
Vabaneja peab olema suunatud
tugiisikuteenusele

Millal suunata
Kuni 6 kuud enne karistuse lõppu
Tingimisi enne tähtaega vabastamise
menetluse algatamisel

Kuni 6 kuud enne karistuse lõppu peale
tugiisikuteenusele suunamist
Suunamised tugiisiku- ja
majutuseteenuse osutajale tuleb teha
tingimisi enne tähtaega vabastamise
menetluse algatamisel

Kuidas teenus algab
Inspektor-kontaktisik võtab
teenuseosutajaga ühendust ja esitab
vajalikud andmed[1]

Inspektor-kontaktisik võtab
teenuseosutajaga ühendust ja esitab
vajalikud andmed[1]

Teenuseosutaja vastab hiljemalt 14
päeva jooksul andes teada tugiisiku
nime ja kontaktandmed

Teenuseosutaja teatab hiljemalt 14
päeva jooksul vangla töötajale ja
tugiisikule majutusteenusele võtmise
kuupäeva (kinnituskiri)

Tugiisik teavitab vanglasse tulekust
inspektor-kontaktisikut vähemalt viis
tööpäeva ette
Pärast kohtumist annab tugiisik viie
tööpäeva jooksul inspektorkontaktisikule lühiülevaate arutatust ja
teatab järgmise kohtumise kuupäeva

[1] Andmed on loetletud isikuandmete edastamise
nõusoleku vormil, mille vabaneja allkirjastab. Kui Sul ei ole
nõusoleku vormi või Sa ei tea, kuidas seda vormistada, siis
võta ühendust vanglas teenust koordineeriva töötajaga või
justiitsministeeriumi projektijuhiga.

Kui vabanemise kuupäeva seisuga on
kõik majutuskohad täis, teatab
teenuseosutaja teenusele võtmise
eeldatava kuupäeva. Vabaneja lisatakse
ootejärjekorda

KKK
Kas tugiisikuteenusele saab suunata ka majutusteenuseta?
Jah. Tugiisikuteenuse peamine sihtgrupp on tähtaegselt vanglast vabanejad ja suunamine ei
eelda elukoha puudumist. Tugiisikuteenust tuleb kaaluda iga kinnipeetava puhul, kellel nähtub
vabanemisjärgse toe vajadus olenemata tema karistusaja pikkusest. Oluline on hinnata
kinnipeetava tahet ja motivatsiooni tugiisikuga kohtumiseks.

Kas majutusteenusele saab suunata tugiisikuteenusele suunamiseta?
Ei. Majutusteenusele suunamine eeldab isiku suunamist tugiisikuteenusele.

Millal toimub esmakohtumine tugiisikuga?
Üldjuhul kohtub tugiisik vabanejaga ühe kuu jooksul peale teenusele suunamist. Edaspidi on
kohtumiste sagedus vanglas üks kord kuus.

Kuidas vabanenu majutusteenusele jõuab?
Vabanenu läheb majutusteenusele kohe pärast vanglast vabanemist. Teenusele jõudmise
täpsema plaani (marsruut, transpordi sõidugraafik jms) räägivad vabaneja, inspektor-kontaktisik,
tugiisik ja majutuskeskuse töötaja omavahel läbi.

Kes ja millal suunab kinnipeetava majutusteenusele?
Kinnipeetava suunab majutusteenusele inspektor-kontaktisik. Tugiteenust saavad kinnipeetavale
tutvustada ja soovitada ka teised vangla töötajad ning teha vajadusel inspektor-kontaktisikule
ettepanekuid teenusele suunamiseks.
Tingimisi enne tähtaega vabaneja puhul tehakse suunamised tugiisiku- ja majutusteenuse
osutajale tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluse algatamisel. Selliselt on ka
kriminaalhooldaja teenusele suunamisest ja vabanemisjärgsest elukohast informeeritud. Teenuse
info kajastub kinnipeetava iseloomustuses.

Miks on oluline kinnipeetavale varakult teenuse saamise tingimusi tutvustada?
Tugiteenus on kinnipeetavale vabatahtlik, eeldab nõusolekut ja motivatsiooni teenust saada.
Samas tekib vanglast tingimisi enne tähtaega vabanedes isikul kohustus järgida kohtu poolt
määratud kontrollnõudeid, näiteks alalises elukohas elamise kohustust. Kui kinnipeetav vabaneb
majutusteenusele olles eelnevalt tingimustega tutvunud, lihtsustab see kohanemist ja edaspidist
teenuse elluviimist.

Mida arvestada tingimisi enne tähtaega vabaneja teenusele suunamisel?
Kui kohus on toimunud ja otsus teada, teavitab inspektor-kontaktisik tugiisikut ja majutuskeskuse
töötajat kohtu otsusest. Tugiisik ja majutuskeskuse töötajad peavad oma tööd planeerides
arvestama isiku võimaliku vabanemisega. Samas, kui kohus ei vabasta isikut tingimisi enne
tähtaega, siis tugiisikuteenuse pakkumine katkestatakse ning broneeritud koht majutusteenusel
tühistatakse.

Kas kinnipeetav saab ise võtta ühendust teenuseosutajaga?
Jah. Teenuseosutajate kontaktandmeid (telefoni number, aadress) võib kinnipeetavale anda, kuid
teenusele suunab inspektor-kontaktisik. Kui kinnipeetav soovib teenuse kohta lisainformatsiooni,
siis on võimalus helistada teenuseosutajale või tutvuda teenust puudutava infoga paberkandjal.

Kus leiab veel lisainformatsiooni ja kelle poole pöörduda?
Vanglateenistuse siseveebi ühisdokumentides kaustast Vabanenute tugiteenuse projekt.
Veebilehelt www.kriminaalpoliitika.ee/tugiteenus
Küsimuste tekkimisel saab pöörduda vanglas teenust koordineeriva töötaja või
justiitsministeeriumi projektijuhi Stanislav Solodovi poole (6208 120, stanislav.solodov@just.ee).
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