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KINNITATUD 

                 Tallinna Vangla direktori 
         14.08.2012.a  

                                                                                                                                               käskkirjaga nr 134 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Kriminaalhooldusosakond 
Ametikoht: Kriminaalhooldusametnik 
Tegevusvaldkond: Kriminaalhoolduse korraldamine 
Ametisse nimetamine: Vangla direktor 
Vahetu juht: Kriminaalhooldusosakonna talituse juhataja 
Alluvad: Ei ole 
Teenistuja asendab: Osakonna- või talituse juhataja määratud teist 

kriminaalhooldusametnikku või vanem kriminaalhooldusametnikku. 
Teenistujat asendab: Osakonna- või talituse juhataja määratud teine 

kriminaalhooldusametnik  või vanemkriminaalhooldusametnik 
Ametikoha põhieesmärk: 
 

Kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri 
poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning 
kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine 
eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.  

 
Kvalifikatsioon: Vastab Vabariigi Valitsuse 19.11.1996 määruses nr 293 

„Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine“ ja 
justiitsministri 07.05.2004 määruses nr 37 „Täiendavate 
kvalifikatsiooninõuete kehtestamine“ sätestatud nõuetele. 

Muud nõuded: 
 

Vastab Vabariigi Valitsuse 19.11.1996 määruses nr 293 
„Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine“ ja 
justiitsministri 07.05.2004 määruses nr 37 „Täiendavate 
kvalifikatsiooninõuete kehtestamine“ sätestatud nõuetele. 

 
Teenistusülesanded: Tulemus: 
1. Teostab kriminaalhooldust temale määratud 

kriminaalhooldusalustele. 
Kriminaalhooldus on teostatud vastavalt kehtivatele 
nõuetele. 

2. Teostab kriminaalhoolduse ettevalmistamisega 
seotud toiminguid koostades kohtueelse ettekande 
või arvamuse vangistusest ennetähtaegselt 
vabastamise kohta. 

Kriminaalhoolduse ettevalmistusega seotud 
toimingud on teostatud. Kohtueelne ettekanne või 
kriminaalhooldaja arvamus vangistusest 
ennetähtaegselt vabastamise kohta on koostatud 
tähtaegselt vastavalt kehtivatele nõuetele. 

3. Täidab nõuetekohaselt kriminaalhoolduse 
infosüsteemi. 

Kriminaalhoolduse infosüsteem on nõuetekohaselt 
täidetud. 

4. Säilitab kriminaalhoolduse teostamise käigu 
tõendamiseks vajalikku tööalast informatsiooni 
selleks ette nähtud andmekandjal. 

 

Tagatud on kriminaalhoolduse teostamise käiku 
tõendava informatsiooni säilimine andmekandjal 
kuni toimiku arhiveerimiseni. 

5. Kannab kriminaalhooldustöö andmed 
kriminaalhooldusaluse tööpäevikusse. 

Kriminaalhooldaja tööpäevikusse on andmed 
kantud. 

6. Üldkasuliku töö (edaspidi ÜKT) teostamiseks leiab 
koostöös ÜKT teostajaga soorituskoha, koostab 
kohustuse täitmise ajakava ning selgitab ÜKT 
teostajale täpselt ja selgelt viimase õigusi, 
kohustusi ja kohustuste rikkumise võimalikke 
tagajärgi. 

Tagatud on võimalus ÜKT kohustuse täitmiseks. 
ÜKT teostaja on teadlik ÜKT teostamise 
tingimustest ning rikkumisega kaasnevatest 
tagajärgedest. 
 

7. Suhtleb tihedalt tööandjatega/juhendajatega, 
tutvustab ÜKT tööandjatele/juhendajatele 
kriminaalhooldusaluse õigusi, kohustusi ja 
kohustuste rikkumise võimalikke tagajärgi ning 
nõustab ja juhendab neid. Viib läbi ÜKT 
teostamise kontrolli. 

 

Infovahetus tööandja/juhendaja ning 
kriminaalhooldusametniku vahel toimib, 
tööandja/juhendaja on teadlik ÜKT teostaja 
õigustest, kohustustest ja kohustuste rikkumise 
võimalikest tagajärgedest, tööandja/juhendaja on 
nõustatud. 
Kontroll ÜKT teostamise osas toimub regulaarselt. 

8. Vajadusel tegutseb vahendajana ÜKT teostaja ja 
tööandja vahel.  

ÜKT teostajal või tööandjal tekkinud küsimused on 
lahendatud või lahendamiseks edasi suunatud. 

9. Teostab kriminaalhoolduse läbiviimise ja lõppemisega Kriminaalhooldusdokumendid on koostatud 
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seotud toiminguid ning koostab vastavad dokumendid. 
Annab kohtu/prokuratuuri nõudmisel ülevaate 
kriminaalhooldusaluse katseajast, selleks seatud 
eesmärkide täitmisest ning tulemuslikkusest. 

nõuetekohaselt. Kohtule/prokuratuurile on antud 
nende nõudmisel ülevaade kriminaalhooldusaluse 
katseajast, selleks seatud eesmärkide täitmisest 
ning tulemuslikkusest. 

10. Viib läbi vastavalt saadud koolitustele 
kriminaalhoolduse teostamise käigus 
kriminaalhooldusalustele erinevaid individuaal- ja 
grupitööprogramme. 

Individuaal- ja grupitööprogrammid on läbi viidud. 

11. Teostab elektroonilise järelevalvega seotud 
toiminguid kriminaalhooldusalusega.  

Elektroonilise järelevalvega seotud toimingud on 
nõuetekohaselt teostatud.  

12. Osaleb talituse ja osakonna nõupidamistel, 
teenistusaruteludel ja töörühmades. 

Nõupidamistel, teenistusaruteludel ja töörühmades 
on osaletud. 

13. Juhendab talle osakonna- või talituse juhataja 
määratud praktikante ja kriminaalhooldusabilisi 
ning uusi kriminaalhooldusametnikke. 

Praktikante, kriminaalhooldusabilisi ning uusi 
kriminaalhooldusametnikke on juhendatud 
kriminaalhoolduse teostamisel. 

14. Järgib tööajagraafikut ning täidab osakonna 
tööplaanis talle pandud ülesandeid. 

Tööajagraafikut on järgitud ja osakonna tööplaanist 
tulenevad ülesanded on täidetud. 

15. Täidab vahetu juhi ja osakonnajuhataja suulisi ja 
kirjalikke korraldusi ning ühekordseid korraldusi, 
mis on antud osakonna põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

16. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 
  
Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 
 
Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.  
2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha talituse juhatajale/osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse 

parandamiseks oma pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt 

Tallinna Vangla koolitusstrateegiale. 
 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  
3. Töö käigus teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate 

andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 
4. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 

otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Suhtleb kinni peetava isikuga ja kriminaalhooldusalusega vaid vangla 

sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla kodukorrast, muudest vangistust ja 
kriminaalhooldust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks nendes 
ettenähtud korras ja viisil. 

7. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla 
kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks 
nendes ettenähtud korras ja viisil.   

 
Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, 
põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku 
ülesannete maht oluliselt ei suurene. 

Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 
Ametnik:    
  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 
tutvustanud ja selgitanud. 
Vahetu juht:  
  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  


