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VIRU VANGLA 

KRIMINAALHOOLDUSOSAKONNA JUHATAJA 

AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Kriminaalhooldusosakond 

Teenistuskoht: Kriminaalhooldusosakonna juhataja 

Tegevusvaldkond: Kriminaalhooldusosakonna töö korraldamine  

Ametisse nimetamine: Viru Vangla direktor  

Vahetu juht: Viru Vangla direktori asetäitja 

Alluvad: Kriminaalhooldusosakonna teenistujad  

Teenistuja asendab: Direktori või direktori asetäitja poolt määratud teenistujat  

Teenistujat asendab: Direktori või direktori asetäitja poolt määratud teenistuja  

Teenistuskoha põhieesmärk: Kriminaalhooldusosakonna tegevuse juhtimine ja ressursside 
sihipärane ning otstarbekas haldamine. Kriminaalhoolduse valdkonna 
arendamine ja ühtlustamine. 

Kvalifikatsiooninõuded: Vastavalt Justiitsministri 07.05.2004.a määrusele nr 37 „Täiendavate 
kvalifikatsiooninõuete kehtestamine.“ 

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

1. Hea juhtimis-, suhtlemis- ja väljendusoskus;   
2. Suutlikkus  iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma ametikoha 

pädevuse piires;   
3. Võime töötada tulemuslikult pingeolukorras;  
4. Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside välja töötamise ja 

juhtimise oskus;  
5. Väga hea ajaplaneerimiseoskus;  
6. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;  
7. Hea analüüsivõime  
8. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Juhib ja planeerib osakonna tööd ning vastutab 
töötulemuste eest. 

Osakonna töö on koordineeritud. 
Teenistujatele on tagatud vajalikud ligipääsud 
andmebaasidesse, töövahendid jne. 

2. Korraldab  süstemaatilist  kontrolli 
kriminaalhooldusosakonna  teenistujate 
teenistuskohustuste  täitmise üle  ja võtab 
tarvitusele  abinõud avastatud puuduste 
kõrvaldamiseks. 

Kriminaalhooldusosakonna teenistujad täidavad oma 
teenistuskohustusi korrektselt. 

3. Teeb ettepanekuid vangla direktorile osakonna 
struktuuri, koosseisu, osakonna teenistujate 
palkade ja toetuste, distsiplinaarkaristuste 
määramiste ning ergutuste korraldamise kohta. 

Osakonna struktuur ja koosseis on sobilik 
kriminaalhooldusosakonnale seadustega ja muude 
õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks ning 
järgib samaaegselt nii riigi teenuste kättesaadavuse 
kui ka eelarve säästliku kasutamise põhimõtet; 
kriminaalhooldusosakonna teenistujad on 
asjakohaselt tunnustatud, on aidatud kaasa 
toimingute korrektsele teostamisele 
kriminaalhoolduse standardites jm dokumentides 
toodud nõuete kohaselt ja jätkusuutlike töövõtete ning 
organisatsioonikultuuri kujundamisele.  

4. Tagab uute kriminaalhooldusametnike, 
praktikantide ja kriminaalhooldusosakonna abiliste 
juhendamise.  

- Uutel ametnikel, praktikantidel ja 
kriminaalhooldusabilistel on omandatud 
teadmised ja oskused kriminaalhooldusametniku 
tööst ning tagatud on tugi kriminaalhooldustöö 
õppimisel ning teostamisel. 

- Uue kriminaalhooldusametniku juhendamine on 
läbi viidud vastavalt ettenähtud juhistele ja 
katseaja lõppedes on tehtud katseaja edukuse 
hindamiseks. 



5. Kriminaalhooldusabiliste ja praktikantide 
kaasamine kriminaalhooldusosakonna töösse. 

- Kriminaalhoolduse tutvustamise kaudu on püütud 
leida kriminaalhooldusabilisi ja praktikante. 

- Kriminaalhooldusosakonna abiliste nimekirja on 
peetud vastavalt  kehtivale  korrale.  

6. Suunab kriminaalhooldusosakonna teenistujaid 
koolitustele. 

Tagatud on kriminaalhooldusosakonna teenistujate 
ametialased oskused ja -areng. 

7. Korraldab kriminaalhooldusosakonnale saabunud 
avalduste, kaebuste ja märgukirjade lahendamist. 

Tagatud on osakonna pädevusse kuuluvate 
küsimuste korrektne ja õigeaegne lahendamine.  

8. Otsustab isikutele kriminaalhooldusosakonna 
dokumentidega tutvumise võimaldamise. 

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

9. Esitab vangla direktorile kinnitamiseks 
kriminaalhooldusosakonna  teenistujate 
ametijuhendite projektid. 

Ametijuhendid on ajakohastatud, tagavad 
kriminaalhooldusele seatud eesmärkide täitmise ja 
osakonna teenistujate tööülesanded on üheselt 
mõistetavad.  

10. Viib läbi kriminaalhooldusosakonna hindamis- ja 
arenguvestlused.  

 

- Vestlused on õigeaegselt läbi viidud ja 
dokumenteeritud. 

- Tehtud on kokkuvõtted eelmise hindamisperioodi 
töötulemuste osas, tagasisidestatud ja hinnatud 
püstitatud eesmärke. Välja on selgitatud 
kriminaalhooldusosakonna teenistujate 
arenguvajadus ning tehtud ettepanekud  
teenistujate koolitusvajaduseks.  

11. Loob vajalikke töösuhteid 
kriminaalhooldusülesannete täitmiseks riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse ja muude asutustega ning 
eraõiguslike isikutega. 

Kriminaalhooldusosakonna teenistujatele on tagatud 
koostööpartnerite võrgustik töö sujuvaks ja 
tulemuslikuks teostamiseks.  

12. Tegeleb  vajadusel  ja  vastavalt  oma 
töökoormusele kriminaalhooldusjuhtumitega.  

Professionaalsuse kasv. Teadmiste ja uute meetodite 
praktiseerimine. 

13. Täidab Viru vanglale seatud eesmärke. - On teadlik Viru Vanglale püstitatud eesmärkidest 
ja korraldanud ning taganud nende täitmise enda 
vastutusvaldkonnas. 

- Omab ülevaadet eesmärkide täitmisest. 
Vajadusel on võtnud tarvitusele abinõud täitmist 
takistavate asjaolude kõrvaldamiseks. 

- Tööülesannete täitmisel on lähtunud vanglale 
seatud eesmärkidest. 

14. Justiitsministeeriumi, Viru vangla ja teiste asutuste 
poolt korraldatavatel täiendkoolitustel osalemine. 

Professionaalsuse kasv. Teadmiste ja uute meetodite 
praktiseerimine. 

15. Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni ja 
vajaliku teabe operatiivse liikumise. Korraldab 
eelnevalt kokku lepitud andmete säilitamise 
üldkettal ja vajalikes andmebaasides. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem 
täidetud ülesannetest, dokumendid on 
süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt 
kehtivale korrale. 

16. 18. Täidab Outlooki kalendri ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja teised ettenähtud andmebaasid 
on korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

17. 19. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 
saadud vastutusvaldkonda puudutava 
informatsiooni vangla teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

18. 20. Täidab vahetult juhilt saadud ühekordseid 
suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 
täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 



3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud selleks 
selge volituse; 

4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 

Vastutus: 1. Vastutab tema kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise 
eest. 

2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 
õiguspärasuse eest. 

3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 
edastamise eest. 

4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
 
 
 
 
 


