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TALLINNA  VANGLA  
KRIMINAALHOOLDUSOSAKONNA   

VANEMKRIMINAALHOOLDUSAMETNIKU  
AMETIJUHEND  

  

  

Struktuuriüksuse nimetus:  Kriminaalhooldusosakond  

Ametikoht:  Vanemkriminaalhooldusametnik 

Tegevusvaldkond:  Kriminaalhoolduse korraldamine  

Ametisse nimetamine:  Vangla direktor  

Vahetu juht:  Kriminaalhooldusosakonna juhataja  

Alluvad:  Puuduvad  

Teenistuja asendab:  Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut, 
vanemkriminaalhooldusametnikku, 
kriminaalhooldusosakonna juhatajat. 

Teenistujat asendab:  Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik, 
vanemkriminaalhooldusametnik   

Ametikoha põhieesmärk:  
  

Kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või 
prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise jälgimine ning 
kriminaalhooldusaluse sotsiaalse kohanemise 
soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma 
kuritegude toimepanemisest. Riskihindamise, karistusaja 
planeerimise ja juhtumikorralduse kvaliteedi tagamine ja 
tõstmine kriminaalhooldusosakonnas, abistades ja 
asendades vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut. 

  

Kvalifikatsiooninõuded:  Kriminaalhooldusseaduse § 13 lg 1-2; Justiitsministri 
07.05.2004.a määrus nr 37 „Kriminaalhooldusametniku 
täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine ning 
tööülesannete loetelu, mille täitmisel ei pea ametnikul 
olema vastavat rakenduslikku või akadeemilist 
kõrgharidust“ § 2.   

  

Muud nõuded:  
(teadmised,  kogemused,  
kompetentsid, isikuomadused)  

oskused,  
1.  
2.  

Hea suhtlemis- ja väljendusoskus;   
Suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma 
ametikoha pädevuse piires;   

  3.  Võime töötada tulemuslikult pingeolukorras;  

 
 4.  Väga  head  teadmised  karistusaja 

planeerimise põhimõtetest;  
  5.  Kriminaalhooldust reguleerivate õigusaktide tundmine;  

 

Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1.   Osutab kriminaalhooldusteenust temale 
määratud kriminaalhooldusaluste osas. 

-Kriminaalhooldusalustele püstitatud eesmärgid lähtuvad 

nende kriminogeensetest riskidest.  

- Kriminaalhooldusalused on motiveeritud täitma neile 

katseajaks määratud eesmärke.  

- On loodud eeldused kriminaalhooldusaluste 

kriminogeensete riskide vähenemiseks.  

- Karistusaja planeerimine on ühtne tervik ja jätkusuutlik 

protsess, kus saavutatud muutusi on analüüsitud edasiste 

vajaduste tarbeks.  

- Kriminaalhoolduse infosüsteemist tulenevad dokumendid ja 

ettekanded on koostatud korrektselt ja vastavalt kehtivatele 

juhenditele.  



- Kriminaalhooldusalust puudutav info ja kaalutletud otsused 

on registrikannete põhjal kolmandatele osapooltele 

arusaadavad. 

- Töös kriminaalhooldusalustega on lähtutud kriminaalhooldust 

reguleerivatest õigusaktidest, kriminaalhoolduse standarditest 

ja kohtlemismudelis sätestatust.  
 

2. Teostab kriminaalhoolduse 
ettevalmistamisega seotud toiminguid ja 
koostab kohtueelse ettekande või 
kriminaalhooldusametniku arvamuse 
kinnipeetava vangistusest ennetähtaegse 
vabanemise kohta.  

 

- Kohtule on esitatud tähtaegselt professionaalne hinnang ja 
ettepanek karistuse määramiseks on koostatud lähtudes isiku 
uue kuriteo riskidest (KrHS § 24).  
- Kriminaalhooldusametniku arvamus on koostatud õigeaegselt 
ja vastavalt kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise 
materjalide ettevalmistamise korrale.  

3. Teostab elektroonilise järelevalvega 
seotud toiminguid kriminaalhooldusalusega. 

- Elektroonilise järelevalvega seotud toimingud on     teostatud 

vastavalt määrusele nr 15 „Elektroonilise valve täitmise ja 
järelevalve kord“ 

4. Viib läbi vastavalt ettevalmistusele  
individuaalprogramme ja vajadusel 
grupiprogramme. 

-Kriminaalhooldusaluste riskid, mis vajavad programmilist 

sekkumist individuaalsetel alustel, on maandatud  
- Programmid on läbi viidud vastavalt sotsiaalprogrammide 
läbiviimise juhendile.  

5. Kriminaalhooldusülesannete paremaks 
täitmiseks konsulteerib ja teeb koostööd 
teiste erialaspetsialistide ja asutustega. 

-Kriminaalhooldusalused on suunatud vajalike 

erialaspetsialistide ja teenusteni vähendamaks uue kuriteo 
toimepanemise riski; 
- Kõigi kriminaalhooldusalustega, kes vastavad võrgustikutöö 
juhendi kriteeriumitele, on vastavalt juhendile tegeletud. 

6.   Osaleb RH taseme ühtlustamise, 
elektroonilise valve ja üldkasulikku tööd 
reguleerivate kovisioonide/sisekoolituste 
korraldamisel ja läbiviimisel. 

- kovisioonid/sisekoolitused on koostöös 
vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikuga korraldatud ja läbi 

viidud vastavalt vajadusele. 
 

7.    Kriminaalhooldusaluste karistusaja 
planeerimise ja elluviimise kvaliteedi 
jälgimine ja hindamine  

  - vastavalt vajadusele koostöös 
vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikuga karistusaja 
planeerimise ja elluviimise eesmärkide hindamine 
- vastavalt vajadusele osakonnajuhataja poolt määratud 
kriminaalhooldusjuhtumite kohta tagasiside andmine 

8. Tööandja poolt ettenähtud  
teenistusaruteludel ja nõupidamistel 
osalemine. 

- Osa on võetud kõigist tööandja poolt ettenähtud 
teenistusaruteludest ja nõupidamistest;  

- Esindab osakonda aktiivselt ja väärikalt  

9.    Hoiab ennast kursis valdkonna 
muudatuste, arengute ja uuringutega 
maailmas  

- Tegeleb pidevalt ja iseseisvalt enesetäiendusega  
- Omab pädevust ametikohale vastavalt  

10.   Juhendab talle osakonna juhataja   
määratud praktikante ja 
kriminaalhooldusabilisi. 

 

- Praktikantidel on hea arusaam kriminaalhoolduse 
toimimisest, töö iseloomust ja meetoditest; 
- kriminaalhooldusabilised on vastavalt pädevusele 
rakendatud; 

11. Täidab korrektselt Outlook kalendrit  - Ametniku tööaeg on tulemuslikult jaotatud erinevate 
tööülesannete vahel  

- Outlooki kalendris on info kajastatud õigeaegselt ja 
korrektselt.   
- Outlooki kalender annab adekvaatse ülevaate ametniku 
hõivatusest ja liikumistest;  

12. Justiitsministeeriumi, vangla ja teiste 
asutuste poolt korraldatavatel 
täiendkoolitustel osalemine  

- Osa on võetud vangla ja teiste asutuste poolt 
korraldatavatest täiendkoolitustest.  

13. Osakonnajuhataja poolt antud 
ühekordsete ülesannete täitmine  

- Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt  

   



Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö:  

1.  
2.  

Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
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. Teha kriminaalhooldusosakondade juhatajatele ettepanekuid töö tulemuslikkuse 
parandamiseks oma pädevusse kuuluvas valdkonnas.  

 4.  Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tallinna 
Vangla koolitusstrateegiale.  

  

 
4.  Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase kasutamise 

ja kriminaalhooldusaluse isiku privaatsuse kaitse eest.  

 5.  Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute rikkumise eest.  

 

6.  Vastutab Tallinna Vangla töökorralduse reeglitest, Tallinna Vangla kodukorrast,   
kriminaalhooldusosakonna põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast   
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmata jätmisel õigusaktides 
sätestatud    korras.  

 7.  Vastutab teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju eest.  

  

Ametijuhendi 
muutmine:  

Käesolevat ametijuhendit muudetakse juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada.  Ametijuhendi muutmisel arvestatakse 
võimaluste piires ka ametnike ettepanekutega.  

  
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/  
   

  

 Vastutus  1.  Vastutab talle pandud teenistuskohustuste nõuetekohase, õigeaegse, korrektse ja  
täpse täitmise eest.  

 2.  Vastutab töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadusele vastavuse 
eest.  

 3.  Vastutab tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise eest.  


