
TEENUSE NIMI Tugiisikuteenus vanglast vabanenutele 

I TEENUSE SISU 

Teenuse eesmärk  Teenuse eesmärk on vabatahtliku tugiisiku abil luua vanglast vabaneja ja 

ühiskonna vahel uusi kontakte või parandada eelnevaid, et vabanemisel 

võimalikult kiiresti ja valutult taastuksid  pere-  ja töösuhted ning  kogukonna 

sidemed. Olles keskendunud vabaneja vajadustele, pakub tugiisik abi 

sotsiaalsete oskuste omandamisel ja seaduskuulekama käitumismudeli 

kujundamisel, luues seega soodsad eeldused retsidiivsuse vähendamiseks. 

Teenuse sihtgrupp  Teenuse sihtgrupiks on vanglast vabanevad ja vabanenud isikud. 

 Kinnipeetavad, kelle vangistustähtaja lõpuni on jäänud kuni 6 kuud ning 

kes on avaldanud soovi tugiisikuteenuse saamiseks. 

 Kinnipeetavad, kelle vangistustähtaja lõpuni on jäänud kuni 6 kuud ja keda 

on tugiisikuteenuse saamisele suunanud vangla sotsiaaltöötaja, kaplan või 

kriminaalhooldaja. 

 Kinnipeetavad, kelle võimaliku ennetähtaegse vabanemise 

ettevalmistamisel esitab vangla sotsiaaltöötaja või kriminaalhooldaja 

arvamuse tugiisikuteenusele sobivuse kohta, 

 Kinnipeetavad, kes on vangistusest enne tähtaja lõppemist kohtu poolt 

tingimisi vabastatud. 

 Vanglast vabanenud, kes pöörduvad teenuse osutaja poole tugiisikuteenuse 

saamiseks või keda suunavad sellele avaliku või valitsusvälise sektori 

organisatsioonide esindajad. 

Teenuse osutamise 

aluseks olevad 

õigusaktid 

Sotsiaalhoolekande seadus, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018, Vägivalla vähendamise 

arengukava aastateks 2010-2014 

 

Seotud teenused ja 

toetused 

Teenuse osutamisel on oluline tugiisiku koostöövõrgustik: kohaliku 

omavalitsuse sotsiaalosakond, riigiasutused, sh vanglad, Kodakondsus- ja 

Migratsioonibürood, Töötukassa, tugiisikud omavahel, pereliikmed, 

kogudused, kodanikuühendused jne. Lisaks on tugiisikuteenuse osutamisel 

oluliseks abiks toimetulekutoetus ning eluasemeteenused. Tugiisikuteenus on 

sarnane isikliku abistaja, nõustamis- ja hooldusteenusega. Teenuse osutamisel 

on oluline teenuse sisu kohaliku omavalitsuse õigusaktis ja/või teenuse 

osutamise lepingus kirja panna, et teenuse saaja, tugiisik ja rahastaja saaksid 

teenuse sisust ja eesmärkidest ühtemoodi aru. Isikule võib samaaegselt 

tugiisikuteenusega osutada ka muid tema toimetulekut arendavaid, säilitavaid, 

toetavaid ja parandavaid teenuseid. 

Teenuse sisu 

kirjeldus 

  

Tugiisikuteenus on vanglast eelkõige tähtaegselt vabanenutele mõeldud 

tugiisikute koordineeritud tegevusel põhinev teenus. Tugiisikud on 

kinnipidamisasutusest vabanenud isikutele vabatahtlikult tuge pakkuvad 

inimesed, kes on läbinud vastava koolituse ning suudavad vahendada ja 

juhendada vabanejat suhtlemisel avalikku võimu teostavate asutuste, 

tööandjate ning perekonnaga.  

Tugiisikute ülesandeks on: 

 Vanglast vabanenud isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu 
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tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul igapäevases 

elukeskkonnas. 

 Toetada ja motiveerida õigusrikkumisi toime pannud isikut elama 

õiguskuulekalt, soodustades tema isiksuslikku, sotsiaalset, kutsealast ja 

hariduslikku arengut. 

 Toetada endise kinnipeetava sotsialiseerumist ning aidata vältida 

tagasilangust kuritegelikule teele. 

Tugiisik sõlmib hea tahte lepingu peatselt vabaneva kinnipeetavaga, mille 

alusel hakkab toimuma koostöö. Ta põhjendab oma tegevuse eesmärke ja 

selgitab  kinnipeetavale tema võimalusi ja kohustusi. Üheskoos kinnipeetava 

ja vajadusel ka vanglaametnikuga kaardistatakse vabaneja probleemid 

elukoha, töö ja perega seonduvalt ning seejärel pöördub tugiisik vastavate 

ametnike poole abi ja toetuste saamiseks, et vabanemisjärgselt võimalikult 

kiiresti saaks taastuda inimväärikas elukeskkond. Tugiisiku ja vabanejaga 

koostöös koostatakse  vajaduste põhine tegevuskava, pannakse kirja reeglid ja 

käitumisjuhised ning ülesanded, mida kumbki pool omale kohustuseks võtab. 

Kava koostamisel arvestatakse vangla sotsiaaltöötaja riskihindamise tulemusi. 

Vabanemisjärgselt väheneb järjest enam tugiisiku roll asutustega suhtlemisel 

ja suureneb vabanenu roll. Tugiisik on talle endiselt toeks, ent eelkõige peab 

ametnikega suhtlema vabanenu ise, et tekiks sellekohane harjumus.    

Tugiisik peab päevikut, mis annab ülevaate vabanenu olukorrast, 

edusammudest ja probleemidest, toimunud tegevustest, rahalistest kulutustest 

teenuse pakkumisel, olulistest sündmustest ja omavahelisest koostööst. 

Päevikus  võiks kajastuda arvamused ja analüüs  tugiisiku enda mõtete ja 

arengu kohta ning kohtumised superviisoriga. Päevikus sisalduv info on 

vabanenult saadud, mistõttu ei ole tegemist delikaatsete isikuandmetega. 

Päeviku sisuga on kursis tugiisik ja tema piirkondlik koordinaator, kelle 

ülesandeks on jälgida teenuse kulgu ja koostöös tugiisikuga otsustada teenuse 

lõpetamise aeg. 

Tugiisik teeb vahekokkuvõtteid iga 3 kuu järel, vaatab üle püstitatud 

eesmärgid ning hindab koos vabanenuga nende täitmist. Tugiisik annab 

ülevaate oma koordinaatorile ning vajadusel toimub nõustamine või 

supervisioon. Tugiisik käib regulaarselt piirkondliku koordinaatori juures 

tööjuhendamisel, mille eesmärk on analüüsida tugiisiku ja vabanenu tegevuse 

tulemusi ja otsustada teenuse jätkumise vajalikkuse üle. Abi saamiseks võib 

pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.  

Kui vabatahtlik pole 2–3 kuu möödumisel töö algusest alates oma kapteni
1
 

või piirkondliku koordinaatoriga ise kontakti võtnud, võtab koordinaator 

                                                 

1
 MTÜ või koguduse juht. Ta on tugiisik, kes juhendab, suunab ja toetab oma organisatsiooni tugiisikuid. 

Kapteni lisaülesanne on leida ja motiveerida tugiisikuid. Ta on ühe väiksema piirkonna vabatahtlike 

kontaktisikuks koordinaatorile. Kaptenite kaudu saab piirkondlik koordinaator efektiivselt jälgida oma piirkonna 

vabatahtlike tööd, et nende tegevusest oleks ülevaade.  See võimaldab nii vangla kui ka KOV vajadustele kiirelt 

reageerida. 
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initsiatiivi, et selgitada välja, kuidas teenuse osutamine sujub, kas kõik laabub 

ning kas tegevused ja kohtumised vabanenuga toimuvad plaanipäraselt. 

Koostööd tehakse teiste kaptenite ja vabatahtlikega, vastavate ametkondade 

esindajatega, nõustajate ja psühholoogidega. 

Teenuse osutamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja 

välja töötatud teenuse osutamise korrast ning käesolevas standardis seatud 

nõuetest.  

Teenuse osutamise 

maht 

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise 

tulemustest. Reeglina on tugiisikuteenuse osutamine pikaajaline, kestes 

paarist kuust mitme aastani. Teenuse osutamine algab 6-10 kontakttunnist 

vanglas, mille jooksul tugiisik suhtleb vahetult kinnipeetava, vangla 

sotsiaaltöötaja ja inspektor-kontaktisikuga, eesmärgiks saada ülevaade 

kinnipeetava olukorrast, tema riskidest ja käitumise ohtlikkusest, koostada 

koostöös kinnipeetavaga tegevusplaan vabanemisprotsessiks ning luua 

usaldusväärsed ja koostööd toetavad suhted. Vabanemisjärgselt kohtuvad 

vabanenu ja tugiisik vastavalt vajadusele ja kokkuleppele. Tasulise teenuse 

kogumahu otsustab teenuse rahastaja. 

Teenuse 

kättesaadavus 

Teenus peab olema kättesaadav kõikidele isikutele, kelle puhul on tuvastatud 

vajadus teenuse järele ning sobivaks teenuseks on hinnatud tugiisikuteenus, 

sh nt riskihindamise käigus. Samuti peab teenus olema kättesaadav juhul, kui 

kinnipeetav selleks ise soovi avaldab. 

II TEENUSE TAOTLEMISE JA OSUTAMISE PROTSESS 

Teenuse taotlemine 

ja vastutav isik 

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema lähedastel pöörduda vastava 

sooviga vangla inspektor-kontaktisiku, sotsiaaltöötaja või tugiisikute 

koordinaatori poole, kes selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda. Kuna 

kinnipeetavatel ei ole alati võimalik teenusepakkujatega ühendust võtta, siis 

võtab tugiisikute koordinaatoriga ühendust vangla inspektor-kontaktisik, 

sotsiaaltöötaja või kinnipeetava omaksed. Saadud info annab koordinaator 

edasi tugiisikule, kes teeb esimese vanglakülastuse, et pakkuda peatselt 

vabanevale kinnipeetavale tuge.  Teenuse osutamisel on sageli määravaks 

vangla inspektor-kontaktisiku või sotsiaaltöötaja initsiatiiv abivajajatele 

tugiisikuteenust soovitada. Teenuse osutamise kvaliteedi eest vastutab teenuse 

osutaja. 

Suunamine teenust 

saama 

Teenusele suunamise aluseks on kinnipeetava või vabanenu sooviavaldus, 

mille edastab tugiisikute koordinaatorile vangla inspektor-kontaktisik, 

sotsiaaltöötaja kinnipeetava/vabanenu lähedased.  

Tugiisikuteenuse osutamiseks on soovitav sõlmida kolmepoolne teenuse 

osutamise leping teenuse rahastaja, tugiisiku ja teenuse saaja vahel. 

Kolmepoolne leping soodustab kokkulepete sõlmimist, neist kinnipidamist ja 

info vahetamist osapoolte vahel. Leping sõlmitakse ka juhul, kui on tegemist 

vabatahtlikkuse alusel töötava tugiisikuga. 

Vajalikud 

algdokumendid 

Vajalike dokumentide loetelu kehtestab kohalik omavalitsus ja/või teenuse 

osutaja. 

Menetluse pikkus Lähtutakse avaliku teabe seadusest. 

Teenuse osutamise 

koht 

Vastavalt kinnipeetava asukohale, st esialgu vanglas ja hiljem vabanenu 

elukohajärgses piirkonnas. Tugiisik kohtub vabanenuga mõlemale sobivas 

kohas ning saadab vajadusel ametiasutustes jm. Tugiisik võib vabanenuga 

suhtlemiseks kasutada telekommunikatsioonivahendeid sel määral, et see ei 
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takista tal isiku olukorra õiget hindamist. 

Teenuse 

finantseerimise/ 

maksumuse 

põhimõtted  

Tasulise teenuse hind on 10 € tunnis (töötunde vähemalt 12 – kohtumised 

vabanejaga, ametnikega, läbirääkimised elu- või töökoha võimaldajatega, 

nõustajatega, pereliikmetega). 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõike 1 alusel võib isikult võtta temale või 

tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. Võetav tasu oleneb 

teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku ning tema perekonna 

majanduslikust olukorrast. Isikult sotsiaalteenuse eest tasu võtmise otsustab 

teenust osutav või teenuse eest tasuv asutus.  

Teenuse eest tasuvad vabaneja lähedased, kohalik omavalitsus või leitakse 

teenusele muul viisil rahastus. Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust 

kogu ulatuses ise, võib teenuse osutaja poole pöörduda ka otse ilma kohalikku 

omavalitsust kaasamata. 

III TEENUSE OSUTAJA 

Teenuse osutaja Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohalik 

omavalitsus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu.  

Nõuded personalile 

  

Tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele: 

 täisealine isik; 

 läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga; 

 sobib teenuse saajaga. 

Koolituse läbinud tugiisik omab ülevaadet restoratiivsest õigusest, 

kriminaalpoliitika arengusuundadest ja seadustest, sh sotsiaalhoolekande 

seadus, on saanud teadmisi psühholoogiast ja erinevatest suhtlemismustritest, 

kriisi- ja ohvriabist, teab ja oskab suhelda ametiasutustega, kelle poole võib 

pöörduda eluaseme, töökoha, mitmesuguste toetuste ja psühholoogilise 

nõustamise vajaduse ilmnemisel, on kursis Töötukassa pakutavate tööturu 

teenustega. 

Tugiisikutöös on väga olulised tugiisiku isikuomadused ja suhtlemisoskus. 

Tugiisik peab olema aktiivse eluhoiakuga, kiiresti reageerima muutustele või 

ootamatustele, ning valmis rakendama oma jõudu ja energiat  teenuse 

igakülgseks edukaks täitmiseks. Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja 

realistlikke eesmärke seada, tunnustamisoskus ja optimism. Teenuse osutaja 

peab olema motiveeritud vabaneja igakülgseks toetamiseks ja aitamiseks. 

Tema eesmärgiks on aidata vähendada kuritegevuse riske, muuta ühiskonda 

seaduskuulekamaks ning tuua vangistatu tagasi kogukonda.  

Teenuse kvaliteet sõltub suuresti tugiisiku võimest teha õigeid otsuseid, 

arvestades vabaneja vangistuses viibimisest tekkinud võimalikke 

psühholoogilisi kõrvalekaldeid ning suhtlemisraskusi, aidates eelkõige 

taastada inimväärikust ning sisendada vabanenule eneseusku ja elujulgust. 

Tugiisik peab hoidma ennast kursis vabanenu tegemistega, probleemide ja 

muredega, vajadusel pöörduma abi saamiseks vastavate spetsialistide poole, 
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andes sellest eelnevalt vabanenule teada.  

Nõuded teenuse 

osutamise ruumidele, 

inventarile 

Teenuse osutamise ruumidele eraldi nõudeid ei ole. 

IV KLIENDI TAGASISIDE JA JÄRELEVALVE  

Kliendi tagasiside Lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja välja töötatud 

teenuse osutamise korrast. 

Teenuse väljundid Lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja välja töötatud 

teenuse eesmärgist ja osutamise korrast, arvestades eelkõige kvaliteedi 

tagamise ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi. 

Kaebuste 

käsitlemine/ 

menetlemine/ 

järelevalve 

Lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja välja töötatud 

teenuse osutamise korrast. Teenust saavat isikut teavitatakse enne teenuse 

osutamist kaebuste esitamise võimalustest ja protseduurist. 

Järelevalve Sotsiaalhoolekande seaduse § 7 lõige 2 sätestab, et maavanem või tema 

volitatud isik teostab järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja 

muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud 

sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle. Järelevalve paremaks 

korraldamiseks on välja töötatud juhend ja vormid: 

http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/sotsiaalteenuste-

jarelevalve.html  

Regulaarne ülevaate andmine kohalikule omavalitsusele isiku olukorrast ja 

teenuse mõjust ning regulaarsed arutelud tugiisiku ja sotsiaaltöötaja vahel on 

teenuse kestuse ja tugiisiku ülesannete võimaliku muutmise seisukohast 

vajalikud.  

V MUU INFO  

Info 

teenusekirjelduse 

koostamise kohta 

Teenusekirjeldus on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel 

www.sm.ee. Teenusekirjelduse muutmise ettepanekutega võib pöörduda 

Sotsiaalministeeriumi poole info@sm.ee. 

 

http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/sotsiaalteenuste-jarelevalve.html
http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/sotsiaalteenuste-jarelevalve.html
http://www.sm.ee/
mailto:info@sm.ee

