
 

 
KINNITATUD 

Tartu Vangla direktori 
14.07.2021 

käskkirjaga nr 1-1/87 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Kriminaalhooldusosakond  

Ametikoht: Nooremametnik 

Tegevusvaldkond: Kriminaalhoolduse korraldamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Kriminaalhooldusosakonna juhataja 

Alluvad: puuduvad 

Teenistuja asendab: Nooremametnikku  

Teenistujat asendab: Nooremametnik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

KrMS § 202 lg 2 p 3 prokuratuuri poolt mõistetud või 
väärteoasjades ja KaRS § 69 alusel kohtu poolt määratud 
üldkasuliku töö (ÜKT) korraldamine ja töötegemise 
kontrollimine, ÜKT tööandjatega lepingute sõlmimine ja 
uuendamine, infovahetuse ja koostöö korraldamine ÜKT 
tööandjatega  

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vähemalt keskharidus 
2. Eesi keele oskus kõrgtasemel 

 

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

1. Hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti 
keeles; 

2. Arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel (sh MS 
Word ja Excel); 

3. Vene keele oskus suhtlustasandil; 
4. Täpsus, ausus ja korrektsus; 
5. Töö planeerimise ja tööaja efektiivse kasutamise 

oskus; 
6. B-kategooria juhiload ja sõidukogemus; 
7. Tehnilise taibu olemasolu (elektroonilised 

valveseadmed). 
 

 

Tööaeg: 40 tundi nädalas esmaspäevast reedeni (asendamise 
perioodidel 40h 7-päevase ajavahemiku jooksul, sh 
töötamine õhtuti ja nädalavahetustel vastavalt vajadusele). 

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

• Kohtulahendi või kriminaalmenetluse 
lõpetamise määruse saamisel korraldab ÜKT 
tegemise ettevalmistavad tegevused - täidab 
nõuetekohaselt kriminaalhoolduse 
infosüsteem (KIR) ja avab isiku kohta 
elektroonilise toimiku,selgitab ÜKT teostajale 
tema õigusi ja kohustusi ning kohustuste 
rikkumise võimalikke tagajärgi. 

 
 

• ÜKT teostamiseks vajalikud ettevalmistavad 
tegevused on teostatud, vajalik info on kantud 
kriminaalhoolduse infosüsteemi ja toimik avatud, 
ÜKT tegija on teadlik ÜKT tegemise tingimustest ja 
kohustuste rikkumise võimalikest tagajärgedest. 
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• Suhtleb tihedalt ÜKT 
tööandjate/juhendajatega, selgitab 
tööandjatele/juhendajatele ÜKT teostajate 
õigusi ja kohustusi, nõustab ja juhendab, 
kirjeldab ÜKT tööandjate 
teavitamiskohustusi, viib läbi ÜKT kontrollid 
ning kajastab kontrollide tulemused KIR 
tööpäevikus. 

 

 

• Infovahetus tööandjate/juhendajate ja 
kriminaalhooldusosakonna vahel toimib, 
tööandjad/juhendajad on teadlikud nii ÜKT 
teostajate õigustest ja kohustustest kui tööandjate 
kohustustustest, tööandjad/juhendajad on nõustatud 
ning läbi on viidud regulaarsed kontrollid. Kontrollide 
tulemused on sisestatud KIR tööpäevikusse.  

 

• Teeb koostööd kõigi esindustega, et olla 
teadlik ÜKT tööandjate lepingutes sisalduvate 
andmete muutustest. Peab ÜKT tööandjate 
tabelit, muudab ja uuendab koostöölepingute 
andmeid vastavalt vajadusele. Sisestab KIRi 
kehtiva lepingu.  Koostab ÜKT tööandjatele 
rikkumiste kohta märgukirju ja/või valmistab 
ette lepingu lõpetamisest teavitused.  

 

• Kõigist esindustest on korrapäraselt küsitud 
tagasisidet piirkonna ÜKT tööandjate ja nendega 
koostöö kitsaskohtade kohta. ÜKT lepingud on 
vastavalt vajadusele uuendatud ja õigete andmetega 
lepingud on KIRis ning exceli tabelis. ÜKT tööandjaid 
on teavitatud rikkumistest kirjalikult ja vajadusel on 
koostöölepingud lõpetatud. 

 
 

 

• On eestvedajaks ÜKT tööandjate 
ümarlaudade, arutelude ja/või tänuürituse 
korraldamisel (kas esinduste lõikes või 
osakonnaüleselt). 

• Vähemalt 1 x kalendriaastas on ÜKT tööandjad 
kokku kutsutud, et arutada koostööga seonduvat, 
vajadusel ka tihedamini. 

• Teiste nooremametnike puudumisel viib 
vajadusel läbi järelevalvega seotud toimingud: 

- kodukülastused, mis ei eelda 
kriminaalhooldusametniku vestlust 
kriminaalhooldusalusega; 
- elukohakontrollid juhul, kui 
kriminaalhooldusalune vahetab 
elukohta. Koostab vastuse kontrolli 
taotlejale; 
- alkoholi-ja narkojoobe kontrollimine 
väljaspool kriminaalhooldusosakonda. 

 

• Asendamiste perioodil on vajalikud järelevalve 
toimingud teostatud : 

 
- toimunud on ametnike poolt planeeritud 
kodukülastused, mis ei eelda ametniku vestlust 
hooldusalusega; 
- kriminaalhoolduse üleandmisega seotud 
toimingud on korrektselt teostatud ja vastus 
taotlejale saadetud; 
- alkoholi- ja narkojoobe kontrollid on 
vastavalt plaanitule teostatud. 

-  

• Teiste nooremametnike puudumisel 
osaleb või viib läbi elektroonilise valvega 
seotud toimingud: 

- elukoha sobivuse kontroll 
elektroonilise valve seadmete 
paigaldamiseks koos 
juhtumikorraldajaga või iseseisvalt; 
 
 
- elektroonilise valve seadme 
paigaldamine elukohta. 

 

• Asendamiste perioodil on vajalikud 
elektroonilise valvega seotud toimingud teostatud: 
 

- läbi on viidud elukoha vastavuse 
kontroll elektroonilise valve tingimustele. 
Informatsioon on kriminaalhooldus-
ametnikele edastatud; 
- koostatud on vastus kohtule või 
prokuratuurile; 

- elektroonilise valve seadmed on 
paigaldatud. 

 

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

• Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 
täidetud. 

• Võtab osa õppe- ja teabepäevadest ning 
koolitustest. 

• Õppe- ja teabepäevad ning koolitused on läbitud 
ja saadud teadmised rakendatud igapäevatöös. 

• Täidab korrektselt Ooutlooki kalendrit. 
 

• Outlooki kalender annab adekvaatse ülevaate 
ametniku hõivatusest ja liikumistest. 

• Juhendab talle osakonnajuhataja poolt 
määratud praktikante, kriminaalhooldusabilisi 
ja uusi kriminaalhooldusametnikke. 

• Praktikandid, kriminaalhooldusabilised ja uued 
ametnikud on juhendatud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse osakonna juhatajaga, teeb koostööd vangla teiste 
struktuuriüksustega. 

 
 
 



 

Õigused: 
 

1. Saada ja kasutada teenistuskohustuste täitmiseks õigeaegselt ning küllaldasel hulgal 
    vajalikku informatsiooni osakonna juhatajalt ja teistelt ametnikelt. 
2. Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust ja koolituskulude hüvitamist direktori nõusolekul. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 
4. Teha osakonna juhatajale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 

korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 
 

 

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 isiku privaatsuse kaitse eest.  
5. Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute rikkumise eest. 
6. Vastutab vangla sisekorraeeskirjast, 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.  

 

Teenistuja:  
 
 
 

 
 
 

/ees- ja perekonnanimi, allkiri/                                   /kuupäev/  

 


