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Struktuuriüksuse nimetus: Kriminaalhooldusosakond 

Töökoht: Referent 

Tegevusvaldkond: Asjaajamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Kriminaalhooldusosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakondade (Ida-Harju, Lääne-
Harju ja Pärnu) referenti 

Töötajat asendab: Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakondade (Ida-Harju, Lääne-
Harju ja Pärnu) referent 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Tagada kriminaalhoolduse asjaajamises nõuetekohane 
dokumentide registreerimine ja ringlus 

 

Kvalifikatsioon ja 
tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 

1. Keskharidus 
2. Eesti keele oskus C-1 või sellele vastaval tasemel 
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet)  
4. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 

õigusaktidest 
5. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus. 
6. Hoolikas, täpne ja aus. 
7. Töös iseseisev, kuid meeskonnas koostöövõimeline. 
8. Kõrge pingetaluvus 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab kriminaalhooldusosakonna 
dokumendiringlust: 

 Registreerib dokumendihaldusprogrammis 
sissetulevad kirjad, nii elektrooniliselt kui 
paberkandjal posti, määrab täitja ja edastab 
dokumendi täitjale. Edasisuunamise korral teeb 
programmi vastava märke ja edastab need täitjale 
või osakonna juhatajale; 

 Avab KIR-is elektroonilised toimikud ja teeb 
avamisega seotult vajalikud kanded ja toimingud; 

 Saadab välja osakonna e-posti või paberkandjal 
posti; 

 Edastab kriminaalhooldusametnike päringud 
Politsei ja Piirivalveameti kriminaalteabe 
büroosse välismaal kinnipeetud hooldusaluste 
kohta ning registreerib büroost tulnud info. 

 Sissetulevad kirjad on registreeritud ja 
dokumendi täitja määratud. Dokumendid on 
täitjatele edastatud. Edasisuunamisel on vastav 
märge programmi tehtud; 

 Kriminaalhooldusregistris on elektroonilised 
toimikud avatud ja kanded tehtud; 

 Osakonna elektrooniline ja paberkandjal post  
on registreeritud ja välja saadetud.  

 Päringud on korrektselt vormistatud ning 
kriminaalteabe büroost tulnud info 
registreeritud. 

2. Vastab osakonna telefonile. Osakonna telefonile on vastatud ja 
info/järelpärimised ametnikele edastatud. 

3. Broneerib ja valmistab tehniliselt ette koosolekute 
ja nõupidamiste ruumid. Vajadusel protokollib 
nõupidamisi. 

Ruumid on broneeritud ja tehniliselt ette 
valmistatud. Vajadusel on nõupidamised 
protokollitud. 

4. Vajadusel tellib osakonna ametnikele tööalasteks 
sõitudeks transpordi 

Osakonna ametnikele on vastavalt vajadusele 
tööalasteks sõitudeks transport tellitud. 

5. Korraldab osakonnas dokumentatsiooni 
arhiveerimise: 

 Kannab arhiivinimekirja lõpetatud 
kriminaalhoolduse toimikud ning valmistab ette 
toimikute üleandmise vanglate arhiivile; 

 Arhiveerib osakonnas tekkinud kirjavahetuse ning 
valmistab need ette arhiivi andmiseks või 
hävitamiseks 

 

 Lõpetatud toimikud on arhiivinimekirja kantud 
ning ettevalmistatud vanglate arhiivi 
üleandmiseks; 

 Osakonnas tekkinud kirjavahetus on korrektselt 
ette valmistatud ja edastatud arhiveerimiseks 
või hävitamiseks. 
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6. Koostab osakonna tööajaarvestuse tabeli ning 
edastab osakonna juhatajale kinnitamiseks 

Tööajaarvestuse tabel on korrektselt koostatud 
ning tähtaegselt  kinnitamiseks edastatud. 

7. Jälgib kontoritehnika ning inventari korrasolekut 
ning tellib kulumaterjalid printeritele ja 
koopiamasinatele. 

Rikete või puuduste korral on info edastatud ja 
hooldustehnikut teavitatud. Kulumaterjalid on 
tellitud. 

8. Jälgib osakonna kantseleitarvete vajadust ning 
vormistab bürootarvete tellimused. 

Osakonnas on vajalikud kantseleitarbed olemas. 

9. Vormistab hanketaotlused lähtuvalt osakonna 
vajadustest. 

Taotlused on korrektselt vormistatud. 

10. Alkomeetrite taatlemise tähtaegade jälgimine ja 
nende taatlemisele saatmine. 

Alkomeetrid on tähtaegselt taatlemisele saadetud. 

11. Elektrooniliste koduvalveseadmete haldamisega 
seotud küsimuste lahendamine. 

Omab ülevaadet osakonna elektroonilistest 
koduvalveseadmetest. Tagatud on piisav 
elektroonilise koduvalveseadme varu. 

12. Täidab osakonnajuhataja ja 
taasühiskonnastamise valdkonna direktori 
asetäitja suulisi ja kirjalikke korraldusi ning 
ühekordseid korraldusi, mis on antud osakonna 
põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

13. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

  

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

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

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse.    

 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 

Vahetu juht: Töötaja: 

 
 
  

  allkiri/ kuupäev      allkiri /kuupäev 
 


