
 

 
KINNITATUD 

Tartu Vangla direktori 
    25.07.2016 käskkirjaga nr 1-1/  

  

 
Struktuuriüksus:  Kriminaalhooldusosakond  

Ametikoht: Osakonnajuhataja  

Tegevusvaldkond: Taasühiskonnastamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Direktori asetäitja 

Alluvad: Kriminaalhooldusosakonna teenistujad 

Teenistuja asendab: Direktori asetäitja ettepanekul direktori poolt 
määratud ametnikku  

Teenistujat asendab: Kriminaalhooldusosakonna 
vanemkriminaalhooldusametnik- metoodik või 
direktori asetäitja poolt määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Kriminaalhooldusosakonna tegevuse juhtimine ning 
ressursside sihipärane ja otstarbekas haldamine. 
Kriminaalhoolduse valdkonna arendamine ja 
ühtlustamine. Kriminaalhooldusalustele 
resotsialiseerivate ja psühholoogiliste 
sekkumiste tagamine eesmärgiga vähendada uue 
kuriteo riski. 

 

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“ § 3. 

 
Tööaja korraldus:      Tööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku 

jooksul. 

 

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

1. õigeaegse, täpse ja arusaadava info 
edastamise ja tagasiside andmise oskus. 

2. hea suhtlemis- ja väljendusoskus;  
3. suutlikkus  iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma 

ametikoha pädevuse piires;  
4. võime töötada tulemuslikult pingeolukorras. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Kriminaalhooldusosakonna igapäevatöö 
juhtimine ja korraldamine, osakonna 
ressursside haldamine, alluvate töö 
korraldamine ja järelevalve, 
kriminaalhoolduse valdkonna arenda-
mine, osakonnale pandud ülesannete 
täimise tagamine; 

Kriminaalhooldusosakond on täitnud seadusest 
tulenevad, Justiitsministri, vangla direktori ning 
direktori asetäitja seatud ülesanded ja eesmärgid. 

2. Kooskõlastatult direktori asetäitjaga 
osakonna struktuuri ja koosseisu osas 
ettepanekute tegemine direktorile, 
kandidaatide esitamine konkreetsetele 
ametikohtadele ning ettepanekute 
tegemine ametnike töö tasustamise 
korralduse osas. 

Osakonna struktuur ja koosseis on sobilik 
kriminaalhooldusosakonnale seadustega ja muude 
aktidega pandud ülesannete täitmiseks ning järgib 
samaaegselt nii riigi teenuste kättesaadavuse kui ka 
eelarve säästliku kasutamise põhimõtet.  
 
 

 

TARTU  VANGLA 
KRIMINAALHOOLDUSOSAKONNA JUHATAJA  AMETIJUHEND 



 

3. Korraldab 
vanemkriminaalhooldusametnik- 
metoodikutega regulaarseid 
teenistusarutelusid kaasates vajadusel 
teiste osakondade ametnikke. 

Tööks vajalik informatsioon on jagatud, 
ühtlustatakse praktikaid osakonna tööpiirkondade 
lõikes ning kriminaalhooldusametnikud on kaasatud 
osakonna töökorralduslike otsuste tegemisse. 

4. Justiitsministeeriumi poolt korraldatavatel 
taasühiskonnastamise valdkonna nõu-
pidamistel ning Tartu Vangla juhtide 
nõupidamistel osalemine. 

Vahetult on tagatud kriminaalhoolduse teostamiseks 
vajaliku ning töökorraldusliku informatsiooni 
liikumine Justiitsministeeriumi, Tartu Vangla 
juhtkonna ja kriminaalhooldusosakonna teenistujate 
vahel ning võimaldatud on 
kriminaalhooldusosakonnas kerkinud küsimuste 
arutelu Tartu Vangla või Justiitsministeeriumi 
tasandil. Nõupidamistel arutatud informatsioon on 
edastatud kriminaalhooldusosakonna teenistujateni.  

5. Osakonna esindamine suhetes teiste 
asutuste ja organisatsioonidega ning 
meedias. 

Kriminaalhooldusametnikele on tagatud 
koostööpartnerite võrgustik kriminaalhoolduse 
tulemuslikuks teostamiseks. Meediaga suheldes on 
tagatud, et edastatud on Justiitsministeeriumi 
avalike suhete talitusega kooskõlastatud 
adekvaatne ning vajalik informatsioon, mis järgib 
Justiitsministeeriumi meediasuhtluse üldisi 
põhimõtteid. 

6. Kooskõlastatult direktori asetäitjaga 
ettepanekute tegemine direktorile 
ametnike ergutamiseks ja 
distsiplinaarmenetluse algatamiseks ning 
nende distsiplinaarasjade menetlemine. 

Kriminaalhooldusametnikud on  asjakohaselt 
tunnustatud, on aidatud kaasa toimingute 
korrektsele teostamisele kriminaalhoolduse 
standardites toodud nõuete kohaselt ja jätkusuutlike 
töövõtete ning organisatsioonikultuuri 
kujundamisele. 

7. Ülesannete täitmiseks ja arenguks 
vajalike ressursside taotlemine ning 
nende otstarbeka jagamise ja kasutamise 
tagamine. Aastaeelarve osas 
ettepanekute tegemine.  

Tööks vajalike ressursside kohta on esitatud taotlus 
koos põhjendustega, osakonnale töö teostamiseks 
kinnitatud eelarvet on kasutatud eesmärgipäraselt 
ning kõrge kuluefektiivsusega. 

8. Puhkuste ajakava koostamine ning 
personalivaldkonna spetsialistidele 
esitamine. 

Tagatud on osakonna töö sujuv korraldus 
aastaringselt. 

9. Tööajagraafikute kinnitamiseks esitamine 
direktori asetäitjale, töögraafiku täitmise 
kontroll.  

Tagatud on tööaja arvestus ning tööaja sihipärane 
kasutus. 

10. Iga-aastaste hindamisvestluste läbi 
viimine. Läbiviidud hindamisvestlustest 
ülevaate andmine direktori asetäitjale ja 
personalijuhile. 

On tehtud kokkuvõtted eelmise hindamisperioodi 
töötulemuste osas, tagasisidestatud ja hinnatud 
seatud eesmärke. Kokku on lepitud eesmärgid 
järgmiseks hindamisperioodiks. Välja on selgitatud 
teenistujate arenguvajadus ning paika pandud 
teenistujate koolitusvajadus. Personalijuhile on 
edastatud info osakonna koolitusvajadustest. 

11. Kooskõlastatult direktori asetäitjaga 
ametijuhendite koostamine ja direktorile 
kinnitamiseks esitamine. 

Ajakohastatud, so kriminaalhoolduse eesmärkide 
täitmiseks sobivate ametijuhendite olemasolu ning 
osakonna teenistujate tööülesanded on üheselt 
mõistetavad.  

12. Kriminaalhoolduspraktika arendamiseks 
ja ühtlustamiseks koolituste kavandamine 
ja korraldamine ning ametnike osaluse 
tagamine nendes. Kriminaalhooldus-
ametnike suunamine Justiitsministeeriumi 
või vangla poolt korraldatavatele 
täienduskoolitustele.  

Tagatud on kriminaalhoolduse areng 
kriminaalhooldusametnike ametialase arengu ja 
motivatsiooni kaudu.  

13. Teenistusliku järelevalve teostamine 
osakonnas, vajadusel teiste osakondade 
teenistusvalvetes osalemine koos Justiits-
ministeeriumi taasühiskonnastamise 
talitusega. Abinõude tarvitusele võtmine 
avastatud puuduste kõrvaldamiseks. 

Tagatud on kriminaalhoolduse teostamine vastavalt 
kehtestatud nõuetele. 

 

 

 



 

14. Kinnipeetavate, arestialuste, vahistatute 
ja kriminaalhooldusaluste registri 
ligipääsude taotlemine, kasutajate 
kontrollimine ning sama registriga 
volitatud isikute poolt töötamise tagamine. 
Registri kasutajate juhendikohase täitmise 
kontrollimine, puuduste korral abinõude 
tarvitusele võtmine koheseks puuduste 
kõrvaldamiseks. Täiendavatele tööks 
vajalikele andmekogudele ligipääsude 
taotlemine või korraldamine (kohtute 
infosüsteem, rahvastikuregister, 
karistusregister, dokumendihaldus) ning 
nende kasutamisega seonduva kontrolli 
tagamine osakonnas. 

Osakonna teenistujatel on tagatud ligipääs 
kinnipeetavate, arestialuste, vahistatute ja 
kriminaalhooldusaluste registrile ning võimaldatud 
ligipääs tööks vajalikele andmetele isikliku 
ligipääsuga või volitatud isikute kaudu teistest 
andmebaasidest, täidetud on registrites sisalduvate 
andmete turvanõuded. Tagatud on vajaliku 
informatsiooni säilimine ja andmete kvaliteet 
registris ning juhtumikorraldus ametniku puudumisel 
või vahetumisel.  

15. Kriminaalhooldusabiliste väljaõppe 
korraldamine. Uute ametnike, kriminaal-
hooldusabiliste ning praktikantide 
juhendamise korraldamine, abiliste 
nimekirja pidamine.  

Praktikantidel, abilistel ning uutel ametnikel on 
parima oskusteabega tugi kriminaalhoolduse 
õppimisel ning teostamisel. Olemas on ülevaade 
osakonnas tegutsevatest kriminaalhooldusabilistest.  

16. Osakonda saabunud avalduste, kaebuste 
ja märgukirjade lahendamise korralda-
mine. 

Tagatud on osakonna pädevusse kuuluvate 
küsimuste korrektne ning õigeaegne lahendamine. 

17. Isikutele kriminaalhooldusosakonna 
dokumentidega tutvumise võimaldamise 
otsustamine. 

Seaduse alusel kriminaalhooldusdokumentidega 
tutvumise õigust omavatel isikutel on tutvumine 
korraldatud ja isikuandmed on kaitstud.  

18. Kriminaalhooldusülesannete täitmiseks 
vajalike koostöösuhete loomine riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutustega ning 
eraõiguslike isikutega. 

Kriminaalhooldusametnikele on tagatud koostöö-
partnerite võrgustik kriminaalhoolduse tulemuslikuks 
teostamiseks. 
 

19. Aktiivne osalemine kriminaalhoolduse 
arendustegevuses ning rahvusvaheliste 
kriminaalhoolduse arengutega kursis 
hoidmine.  

 

Kriminaalhoolduse teostamisel on arvestatud 
võimaluste piires antud valdkonnas toimuvate 
arengutega teistes riikides, tagatud on erinevate 
riikide parimale praktikale toetuvad kriminaal-
hooldustoimingud ning igakülgselt informeeritud 
ettepanekud töökorralduse võimalikeks muutusteks.  

20. Kriminaalhooldusametnike 
spetsialiseerumise ja 
kriminaalhooldusprogrammide 
rakendamise ja tulemuste hindamise 
korraldamine. 

Erinevad kriminaalhoolduse valdkonnad ning 
sotsiaalprogrammid töötavad sujuvalt ja ühtlaselt 
osakonna tööpiirkondade lõikes. 

21. Kriminaalhooldusalaste analüüside 
algatamine ja teostamine osakonnas, 
neist juhindumine osakonna töö 
korraldamisel. 

Tagatud on kriminaalhoolduse areng. 

22. Koostöös Justiitsministeeriumi vastava 
talitusega välissuhtlusega tegelemine, 
osakonna väliskoostöö projektide 
algatamine ja koordineerimine. 

Kriminaalhoolduse eesmärgipärasema teostamise 
ning arendamise eesmärgil on vahetatud kogemusi 
teiste kriminaalhooldussüsteemidega.  

23. Uute ja katsetamisfaasis olevate 
kriminaalhoolduse valdkondade vahetu 
korraldamine ja juhtimine osakonnas kuni 
spetsialiseerunud ametnike kujunemiseni 
antud valdkonnas. 

Uued kriminaalhoolduse valdkonnad on sisse 
töötatud ning toimiv ja jätkusuutlik korraldus on üle 
antud edaspidi valdkonna eest vastutavale 
ametnikule osakonnas. 

24. Justiitsministeeriumi ja vangla korralda-
taval täiendkoolitusel osalemine. Erialase 
kvalifikatsiooni omandamise käigus ja  
koolitustel omandatud teadmiste 
rakendamine osakonna juhtimisel ning 
oma töömeetodite parandamine ja 
täiustamine. 

Tagatud on kriminaalhoolduse areng ning osakonna 
parim võimalik juhtimine. 

25. Kutsetegevust puudutava regulatsiooni 
muudatustega kursis hoidmine ning 
õigeaegselt alluvate muudatustest 
teavitamine. 

Osakonna teenistujad on jooksvalt kursis tööd 
puudutava kehtiva regulatsiooniga ja regulatsiooni 
uuendustega. 

 



 

26. Oma ülesandeid täites järgib töö eetilisi 
põhimõtteid, austab osakonna 
teenistujate ja kriminaalhooldusaluse 
väärikust, järgib konfidentsiaalsuse ja 
kriminaalhooldusaluste puhul ametialase 
distantsi säilitamise nõuet. 

Töö on läbi viidud kriminaalhoolduse mainet ning 
kriminaalhooldajate poolt täideviidavate kuritegeliku 
käitumise kontrollimeetmete usaldusväärsust kõrgel 
hoides, töökeskkond on inimsõbralik ja motiveeriv.  

27. Täidab direktori asetäitjalt saadud 
ühekordseid ülesandeid. 

Saadud ühekordsed üleanded on tähtaegselt ja 
nõuetekohaselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Kavandab eelpool loetletud ülesannete täitmiseks tegevused iseseisvalt ning 
kooskõlastab oma tegevuse direktori asetäitjaga, teeb koostööd vangla teiste 
struktuuriüksustega. 

 

Õigused: 
 

1. Teha direktorile, direktori asetäitjale või teiste osakondade/üksuste juhtidele 
ettepanekuid vanglale ja kriminaalhooldusele seatud ülesannete parimaks täitmiseks, 
töökeskkonna motiveerivaks kujundamiseks, töö efektiivsemaks korraldamiseks ja 
probleemide lahendamiseks. 

2. Teha direktorile või direktori asetäitjale ettepanekuid osakonna struktuuri ja koosseisu 
kohta ning konkreetsete ametnike teenistusse võtmise ja teenistusest vabastamise, 
samuti ergutuste kohaldamise ja distsiplinaarmenetluse algatamise ning ametnike töö 
tasustamise kohta. 

3. Saada ja kasutada teenistuskohustuste täitmiseks õigeaegselt ning küllaldasel hulgal 
vajalikku informatsiooni juhtkonnalt ja teistelt vanglaametnikelt. 

4. Kirjutada alla kõigile kriminaalhooldusosakonnast väljaminevatele dokumentidele ning 
osakonna asjaajamisega seotud dokumentatsioonile. 

5. Nõuda oma alluvatelt teenistuskohustuste täitmist. 
6. Esindada osakonda suheldes meedia ja teiste organisatsioonidega 
7. Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust ja koolituskulude hüvitamist direktori 

nõusolekul.  
8. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel. 

 

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

kasutamise ja   kriminaalhooldusaluse ning kinnipeetava isiku privaatsuse kaitse 
eest.  

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

6. Vastutab Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, Tartu 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 ametniku ettepanekutega.  

 
 

 
/ees- ja perekonnanimi, allkiri/                                   /kuupäev/  

Teenistuja:   
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