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VIRU VANGLA 

KOLMAS ÜKSUS  

VANEMKRIMINAALHOOLDUSAMENTIKU AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus Kolmas üksus 

Ametikoht Vanemkriminaalhooldusametnik 

Tegevusvaldkond Alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste ja kinni peetavate 

isikute resotsialiseerimine 

Ametisse nimetamine Vangla direktor 

Vahetu juht Kolmanda üksuse peaspetsialist taasühiskonnastamise alal  

Alluvad Vastava piirkonna kriminaalhooldusametnikud 

Teenistuja asendab Teist kolmanda üksuse vanemkriminaalhooldusametnikku ja/või 

kriminaalhooldusametnikku 

Teenistujat asendab Kolmanda üksuse teine vanemkriminaalhooldusametnik või 

kriminaalhooldusametnik 

Ametikoha põhieesmärk Alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste ja kinnipeetavate 

mõjutamine õiguskuuleka eluviisi ja prosotsiaalsete 

väärtushinnangute omaksvõtmisele. Alaealiste ja noorte 

kriminaalhoolduse ettevalmistamine ja teostamine, 

sotsiaalprogrammidel läbiviimine. 

Vanemkriminaalhooldusametnikule määratud juhendatavate 

kriminaalhooldusametnike töö kvaliteedi tagamine 

Lisafunktsioon Täidab direktori asetäitja suulisi ja kirjalikke korraldusi 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Eesti keel oskus C1 tasemel. 
2. Kriminaalhooldusseaduse § 13 lg 1, lg 2. 
3. 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. 

4. Vene keele oskus tööks vajaminevas ulatuses. 
5. Hea arvuti kasutamise oskus. 

Muud nõuded (teadmised, 

kogemused, oskused, kompetentsid 

isiksuseomadused): 

1. Väga hea probleemikäsitlemise- ja  suhtlemisoskus. 
2. Hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjalikus vormis. 
3. Tolerantsus, empaatilisis, usaldusväärsus ja kohusetundlikus. 
4. Väga hea informatsiooni analüüsi- ja sünteesi oskus. 
5. Suutlikkus  iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma ametikoha 

pädevuse piires. 
6. Võime töötada tulemuslikult pingeolukorras. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste üle 
järelevalve teostamine ja nende 
kriminogeensete riskide maandamine 

- Kriminaalhooldusalustele püstitatud eesmärgid 
lähtuvad nende kriminogeensetest riskidest 

- On loodud eeldused  kriminaalhooldusaluste 
kriminogeensete riskide vähendamiseks ja uute 
prosotsiaalsete oskuste õppimiseks 

- 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, vastavalt kehtivatele juhenditele ja 
kriminaalhoolduse standardile 
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- Töös kriminaalhooldusalustega on lähtutud 

kriminaalhooldust reguleerivatest õigusaktidest 
ja kriminaalhoolduse standarditest ( RH on 
koostatud õigeaegselt ja vastavalt RH 
manuaalile. Hoolduskava on koostatud vastavalt 
kehtivatele korraldustele 

2. Teostab kriminaalhoolduse ettevalmistamisega 
seotud toiminguid ja koostab kohtueelse 
ettekande 

- Prokuratuurile/kohtule esitatud hinnang on 
professionaalne ja ettepanek sekkumise osas 
lähtub isiku kuriteo riskidest 

3. Viib läbi sotsiaalprogramme ja vajalikke 
sekkumisi 

- Ametnik on kasutanud kõiki programmioskusi, 
mille väljaõppe ta on saanud, nii individuaal- kui 
grupitööna 

- Programmid ja sekkumistegevused on läbi viidud 
vastavalt sotsiaalprogrammide läbiviimise 
juhendile 

- Sotsiaalprogrammis osalejad on eelnevalt 
motiveeritud kaasatöötamiseks 

- Kõikidele enda hoolealustele on tagatud vajaliku 
intensiivsusega jätkutegevused vastavalt 
juhistele 

- Sotsiaalprogrammi ja/või sekkumistegevuse 
läbinud isik saab paremini aru enda 
väärkäitumise riskidest ja  on teadlik erinevatest 
käitumisviisidest. Jätkutegevustega 
kinnistatakse isiku arusaama seaduskuulekust 
toetavatest käitumisviisidest kogu 
käitumiskontrolli ajal 

4. Konsulteerib ja teeb koostööd teiste 
erialaspetsialistide ja asutustega 

- Kriminaalhooldusalustele on antud 
informatsiooni vajalike erialaspetsialistide ja 
teenuste kohta vähendamaks uue kuriteo 
toimepanemise riski  

- Kriminaalhooldusalustele on osutatud abi ja tuge 
vastavalt konkreetse isiku vajadustele ning 
tugisüsteemide võimalustele  

- On teinud koostööd koostöövõrgustikuga 
jagades ametkondade vahel informatsiooni, mis 
tagab uue kuriteo riskifaktorite varasema ja 
objektiivsema tuvastamise ja seeläbi võimaldab 
varasemat ja efektiivsemat sekkumist 

- Tööülesannete edukaks täitmiseks teeb 
koostööd teiste vanglateenistuse ametnike ja 
kriminaalhooldusametnikega 

5. Alaealiste ja noorte kinnipeetavate esmase 
riskihindamise koostamises ja tingimisi 
ennetähtaegse vabanemise ettevalmistamise 
protsessis osalemine 

- Jälgib välise juhtumikorralduse tabelis endaga 
seotud kinnipeetavate karistuse täideviimist ja 
omab ülevaadet nende vabanemisest. On teinud 
vajadusel ettepanekuid vangla 
juhtumikorraldajale võimalike tegevuste 
läbiviimise osas, mis vähendaksid uue kuriteo 
riske 

- Vajadusel osaleb ja toetab vangla 
juhtumikorraldajat  kriminaalhooldusaluse 
vabanemiseelsetes toimingutes  

- Kriminaalhooldusametniku arvamus on 
koostatud õigeaegselt ja vastavalt  „Kinnipeetava 
tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide            
ettevalmistamise korrale“ 

6. Piirkonna kriminaalhooldusametnike 
igapäevane toetamine sisulise töö tegemisel ja 
selle kvaliteedi tõstmisel 

- Kriminaalhooldusametnikud on saanud jooksvalt 
toetust ja nõuandeid tööks 
kriminaalhooldusalusega  

- Piirkonna töö kvaliteedi tõstmiseks on vajadusel 
korraldatud koosolekuid ja edastatud info 
otsesele juhile vajalike koolituste kohta  
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- Kord kvartalis on teinud kokkuvõtteid 
kriminaalhooldusametnike tööst läbi toimikute 
kontrolli ja andnud tagasiside ametnikule  

- Vajadusel juhendab, nõustab ja kontrollib 
MAPPA kohtumiste õigeaegse läbiviimise 

- Vajadusel juhendab, nõustab ja kontrollib reidide 
õigeaegset korraldamist ja läbi viimist 

7. Juhendab praktikante, kriminaalhooldusabilisi 

ja uusi kriminaalhooldusametnikke    
 

- Kooskõlastab katseajal oleva 

kriminaalhoolduseametniku dokumentatsiooni 

- Annab uuele 

kriminaalhooldusametnikule/kriminaalhooldusabil

isele/praktikandile vajalikud teadmised ja 

oskused  iseseisvaks   kriminaalhoolduse 

teostamiseks 

- Uue kriminaalhooldusametniku juhendamine on 

läbi viidud vastavalt ettenähtud juhistele. 

Juhendamisperioodi lõppedes on tehtud otsesele     

juhile kirjalik kokkuvõte 

- Kriminaalhooldusabilistele on tagatud pidev    

juhendamine 

- Praktikandid on omandanud teadmised ja 

oskused tööks vanglasüsteemis 

8. Koostab kirjalike pöördumistele vastuseid 
vastavalt oma pädevusele 

- Pöördumiste vastused on koostatud sisuliselt, 

korrektselt ja õigeaegselt 

9. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 
saadud informatsiooni piirkonnas töötavatele 
ametnikele 

- Osa on võetud kõigist tööandja poolt 

ettenähtud teenistusaruteludest ja 

nõupidamistest  

10. Justiitsministeeriumi, kolmanda üksuse ja teiste 
asutuste poolt korraldatavatel täiendkoolitustel 
osalemine 

- Professionaalsuse kasv, teadmiste ja uute 

meetodite praktiseerimine 

11. Täidab vahetult juhilt ja direktori asetäitjalt 
saadud ühekordseid kirjalikke ja suuliseid 
korraldusi 

- Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja 

korrektselt täidetud 

12. Täidab korrektselt ja vastavalt kehtivatele 
tööjuhenditele ja õigusaktidele Outlooki 
kalendrit ja tööks vajalikke andmebaase 

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

13. Töökeskkonna ja -korralduse tagamiseks info 
koondamine ja vahendamine direktori 
asetäitjale ja peaspetsialistile ning teistele 
vajalikele spetsialistidele 

- Tööks vajalike vahendite (kantseleitarvete, 
transpordi jne)  tellimus on õigeaegselt koostatud 
ja info edastatud vajalikele spetsialistidele 

- Aruandlus on õigeaegselt ja korrektselt täidetud 
- Peaspetsialisti ja direktori asetäitja  poolt 

edastatud küsimused on õigeaegselt vastatud 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Ametniku töötamine väljaspool tööaega ja tööruume peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Tööülesannete edukaks täitmiseks teeb koostööd vanglateenistuse ametnike ja 

kriminaalhooldusametnikega, riigiasutuste, Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse. 

 

Õigused: 1. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
2. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
3. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
4. Saada vajaduspõhiselt ametialast täienduskoolitust. 
5. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel. 
6. Teha ettepanekuid peaspetsialistile ja direktori asetäitjale töö paremaks korraldamiseks ja 

probleemide lahendamiseks. 
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Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab dokumentide korrektsuse, õiguspärasuse, säilimise, korrasoleku ja 

nõuetekohase hoidmise eest. 
3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest.  
4. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest.  
5. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd reguleerivatest 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 vanglas tööd. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu 
ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine 
ei too kaasa teenistuja palga muutmist. 

 

Teenistuja Struktuuriüksuse juht 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

 

 


