
 
KINNITATUD 
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Struktuuriüksus:  Kriminaalhooldusosakond  

Töökoht: Referent (juhi abi) 

Tegevusvaldkond: Kriminaalhooldusosakonna tegevuse ja juhtimise 
toetamine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Osakonnajuhataja 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: nooremreferenti 

Teenistujat asendab: nooremreferent 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Kriminaalhooldusosakonna töö ja asjaajamise ladus 
korraldamine ning juhi tegevuse toetamine 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või 
ametialane ettevalmistus; 

2. Eesti keele oskus kõrgtasemel 

Muud nõuded (teadmised, oskused ja 
isikuomadused): 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja 
kriminaalhoolduse valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest; 

2. Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus; 
3. Vene keele oskus suhtlustasandil; 
4. Positiivne ja avatud olek; 
5. Täpsus, korrektsus ja abivalmidus; 
6. Hea meeskonnatöö valmidus ja 

organiseerimisvõime; 
7. Töö planeerimise ja tööaja efektiivse kasutamise 

oskus; 
8. Informatsiooni edastamise ja tagasisidestamise 

oskus; 
9. Hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammid tavakasutaja tasemel, 
slaidide koostamine, tööks vajalike infosüsteemide 
tundmine); 

10. Kiire õppimis- ja kohanemisvõime; 
11. Suutlikkus  iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma 

ametikoha pädevuse piires; 
12. Võime töötada tulemuslikult pingeolukorras. 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Nõupidamiste/koosolekute ettevalmistamine, 
korraldamine ja protokollimine. 
Nõupidamistel/koosolekutel vastuvõetud 
otsuste ja korralduste täitmise kontrollimine; 

- Vajalikud materjalid on nõupidamiste jaoks 
ettevalmistatud.  

- Nõupidamisel osalejad on teadlikud koosoleku 
toimumise ajast, kohast ja päevakorrast. 

- Pärast koosoleku toimumist on kõigile osalejatele 
edastatud asjakohane koosoleku protokoll. 

- On olemas ülevaade otsuste ja korralduste täitmise 
kohta. 

2. Osakonna sisekommunikatsiooni 
korraldamine. Infotahvlitel ja siseveebis oleva 
info uuendamine. Osakonna meililistide 
ajakohastamine; 

- Asjakohane informatsioon on edastatud. 
- Siseveebis ja infotahvlitel olev informatsioon on 

ajakohane. 
- Meililistid on uuendatud. 
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3. Tööks vajalike andmete ja materjalide 
kogumine ja analüüsimine; 

Tööks vajalik informatsioon on olemas ja süstematiseeritud. 

4. Vajadusel kirjaprojektide ja muude 
dokumentide koostamine; 

Kirjaprojektid ja muud dokumendid on koostatud vastavalt 
nõuetele. 

5. Organisatsioonikultuuri kujundamises 
osalemine. Osalemine vangla ühisürituste 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel koostöös teiste 
struktuuriüksuste töötajatega; 

- Organisatsioonikultuuri toestavad tegevused on 
planeeritud lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest. 

- erinevad osakonna ja vangla töötajatele mõeldud 
üritused on ettevalmistatud.  

6. Välisprojektides osalemise koordineerimine ja 
projektide dokumentatsiooni üle arvestuse 
pidamine; 

- Olemas on ülevaade projektide käigust. 
- Dokumentatsioon ja aruandlus on korrektselt 

vormistatud. 

7. Jälgib töökoormuse tabelites kajastatud info 
õigsust, juhib vajadusel ametnike tähelepanu 
puudustele; teeb ettepanekuid töökoormust 
kajastava tabeli uuendamiseks ning vajadusel 
muudab tabeli funktsionaalsust 
kasutajasõbralikumaks 

Ametnike töökoormuse ülevaade on jooksvalt olemas, 
andmed kontrollitud ja hallatud. Töökoormuste tabel annab 
vajalikest andmetest hea ülevaate. 

8. Korraldab praktikantide, 
kriminaalhooldusabiliste ja uute ametnike 
vastuvõtmist ja juhendamist. 

Praktikandid, kriminaalhooldusabilised ja uued ametnikud 
on esmaselt juhendatud ja sobiva juhendaja juurde 
suunatud. 

9. Osakonda saabunud dokumentide üle 
arvestuse pidamine osakonnajuhataja 
määratud ulatuses; võtab vastu, registreerib ja 
jaotab sissetulevat ning väljaminevat posti ning 
talletab vajaliku informatsiooni 
dokumendihaldussüsteemis; 

Nii sissetulevad kui väljaminevad dokumendid on 
korrektselt vormistatud ning registreeritud dokumendi-
haldussüsteemis. 

10. Koostab osakonna tööajagraafiku ja edastab 
tööajagraafiku osakonna juhatajale; 

Osakonnajuhatajale on edastatud täpseid andmeid 
sisaldav tööajagraafik. 

11. Broneerib ruume teenistusaruteludeks ja 
koolitusteks; 

Vajalikud ruumid on õigeaegselt broneeritud. 

12. Nooremreferenti asendades valmistab ette 
külalistele ja erinevate osakonnaüleste 
nõupidamiste kohvipause; 

Asendades on kohvipausid tagatud. 

13. Täidab muid osakonnajuhatajalt saadud 
ühekordseid ülesandeid. 

Osakonnajuhatajalt saadud ülesanded on tähtaegselt ja 
nõuetekohaselt täidetud. 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse osakonnajuhatajaga, teeb koostööd vangla teiste 
struktuuriüksustega. 

Õigused: 
 

1. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni; 
2. Nõuda dokumentide tähtajalise täitmise nõuetest kinnipidamist osakonna 

teenistujatelt. 
3. Tagastada osakonna teenistujatele mittekorrektsed ja asjaajamiskorrale 

mittevastavad dokumendid. 
4. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 

korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 
5. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
6. Saada vangla kulul vajalikku täiendkoolitust. 

Vastutus: 1. Vastutab talle pandud töökohustuste 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 töökohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 

kasutamise ja kriminaalhooldusaluse isiku privaatsuse kaitse eest. 



5. Vastutab Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, Tartu Vangla kodukorrast, 
kriminaalhooldusosakonna põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ning 
käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete täitmata jätmisel 
õigusaktides sätestatud korras. 

6. Vastutab töökohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju eest. 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 
õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada. 
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