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VIRU VANGLA 
KOLMANDA ÜKSUSE VANEMKRIMINAALHOOLDUSAMETNIKU AMETIJUHEND 

 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Kolmas üksus 

Ametikoht: Vanemkriminaalhooldusametnik 

Tegevusvaldkond: 
Alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste ja kinni peetavate 
isikute resotsialiseerimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktori asetäitja või direktori poolt määratud ametnik 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Direktori asetäitja või direktori poolt määratud ametniku 

Teenistujat asendab: Direktori asetäitja või direktori poolt määratud ametnik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste ja kinnipeetavate 
mõjutamine õiguskuuleka eluviisi ja prosotsiaalsete 
väärtushinnangute omaksvõtmisele. Alaealiste ja noorte 
kriminaalhoolduse ettevalmistamine ja teostamine, 
sotsiaalprogrammide läbiviimine. Osalemine kinnipeetavate esmase 
riskihindamise koostamises, karistusaja planeerimises ning nende 
vabanemiseks ettevalmistamises. Talle määratud juhendatavate 
kriminaalhooldusametnike töö kvaliteedi tagamine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Rakenduslik     või     akadeemiline     kõrgharidus 
2. Eesti keel oskus C1 tasemel 
3. Vene keele suuline ja kirjalik oskus tööks vajaminevas ulatuses 
4. Hea arvuti kasutamise oskus 

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

1. Väga hea probleemikäsitlemise-, eneseväljendus ja - 
suhtlemisoskus 

2. Hea analüüsi - ja tulemuste prognoosimise võime 
3. Tolerantsus, empaatilisus, usaldusväärsus ning 

kohusetundlikkus 
4. Suutlikus oma ametikoha pädevuse piires iseseisvalt otsuseid 

vastu võtta  
5. Väga hea enesevalitsemise oskus ning võime töötada 

pingeolukorras tulemuslikult  
6. Töösuhteid reguleerivate õigusaktide tundmine 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Sotsiaalprogrammide läbiviimine alaealistele, 
noortele kriminaalhooldusalustele ja kinni 
peetavatele vastavalt läbitud 
sotsiaalprogrammi väljaõpetele (MDFT, Õige 
hetk, Uus suund jne)  

- Sotsiaalprogrammid on läbiviidud individuaal 
ja/või grupitöö vormis vastavalt 
sotsiaalprogrammide läbiviimise juhendile 

- Sotsiaalprogrammis osalejaid on eelnevalt 
motiveeritud osalemiseks sotsiaalprogrammis 
ja kõikidele osalejatele on tagatud jätkusuutlik 
sekkumine kord kvartalis peale 
sotsiaalprogrammi lõppu 

- Kõikidele osalejatele on tagatud jätkusuutlik 
sekkumine kord kvartalis pärast 
sotsiaalprogrammi lõppu 

- Sotsiaalprogrammis osalejate 
kriminogeensed riskid on vähenenud, nad on 
teadlikumad käsitletud teemast ja õppinud 
uusi prosotsiaalseid oskusi 

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

-  Kriminaalhooldusalustele          püstitatud 
eesmärgid             lähtuvad             nende 
kriminogeensetest riskidest 

- Kriminaalhooldusalused on motiveeritud 
täitma     neile     katseajaks     määratud 
eesmärke 

- Kriminaalhooldusaluste   kriminogeensed 
riskid on vähenenud ja nad on õppinud 
uusi prosotsiaalseid oskusi 

- Karistusaja planeerimine on ühtne tervik- 
ja jätkusuutlik protsess, kus saavutatud 
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muutusi      on      analüüsitud      edasiste 
vajaduste tarbeks 

- Kriminaalhoolduse              infosüsteemist 
tulenevad dokumendid ja ettekanded on 
koostatud korrektselt ja vastavalt kehtivatele 
juhenditele 

- Igapäevatöös on lähtutud kriminaalhoolduse 
standartidest 

3. Alaealiste     ja    noorte    kinni peetavate 
esmase riskihindamise koostamise ja tingimisi     
ennetähtaegse     vabanemise 
ettevalmistamise protsessis osalemine 

- Omab ülevaadet kõikidest enda piirkonna 
vabanevatest kinni peetavatest ja jälgib 
nende karistusaja täideviimist vanglas 

- On     teinud     ettepanekuid     võimalike 
tegevuste      läbiviimise      osas,      mis 
vähendaksid       uue       kuriteo       riske 
vabanemisel 

- On    aktiivselt    osalenud    vabastamist 
ettevalmistavates    (6-12    kuud    enne 
võimalikku vabanemist) tegevustes 

- Kinni peetavate vabanemine on võimalikult 
põhjalikult ette valmistatud ennetamaks 
kohanemisraskuseid ja tagasilangusi 

- Vanglapäring on koostatud õigeaegselt ja 
vastavalt TEV korrale 

4. Kohtu   ja   prokuratuuri   taotluse   alusel 
kohtueelse       ettekande       koostamine 
alaealiste ja noorte süüdistatavate isikute 
kohta 

- Kohtule esitatud hinnang on professionaalne 
ja ettepanek                                                 
karistuse määramiseks on koostatud lähtudes 
isiku uue kuriteo riskidest 

5. Kriminaalhooldusametnike igapäevane 
toetamine sisulise töö tegemisel ja selle 
kvaliteedi tagamine 

- Kriminaalhooldusametnikud on saanud 
jooksvalt toetust ja nõuandeid tööks 
kriminaalhooldusametnikega ning töö on 
vastavuses kriminaalhoolduse standartidega 

- Üksuses töö kvaliteedi tõstmiseks 
kriminaalhooldusalaustega on vajadusel 
korraldatud sisekoolitusi, koovisioone ja 
tugirühmi  

- On algatanud ja osalenud kriminaalhoolduse 
sisulise klienditöö arendustegevuses 

- Uued kriminaalhooldusametnikud on 
juhendatud ja koolitatud ning nende 
dokumentatsioon on kontrollitud 

- Kooskõlastab üksuses alla ühe aastase 
kriminaalhoolduse töökogemusega 
kriminaalhooldusametnike dokumentatsiooni 
ning vastutab selle kvaliteedi eest 

- Töökeskkonna- ja korralduse tagamiseks on 
info koondatud ja vajalikele osapooltele 
edastatud 

- Kantseleitarvete tellimus on õigeaegselt 
koostatud ja info edastatud 

- Direktori asetäitja/vahetu juhi poolt edastatud 
küsimused on   õigeaegselt ja korrektselt 
lahendatud 

6. Täidab vastavalt töökorraldusele vajalikke 
andmebaase talle antud õiguste piires 
(Vangis, KIR jne) ning täidab kinni peetavate 
kirjalike pöördumiste lahendamisi vastavalt 
oma pädevusele 

- Andmebaasid on täidetud korrektselt ja 
õigeaegselt vastavalt ette antud juhenditele 

- Pöördumised on lahendatud sisuliselt, 
korrektselt ja õigeaegselt 

7. Panustab Viru Vangla eesmärkide täitmisele 
ja uute eesmärkide koostamisele ning 
statistiliste andmete kogumisele 

- Teab Viru Vangla eesmärke ja omab 
ülevaadet nende täitmisest. On teinud 
ettepanekuid uutesse eesmärkidesse 

- Vanglale seatud eesmärkide paremaks 
saavutamiseks on tehtud koostööd teiste 
erialaspetsialistidega ja asutustega, 
eesmärgiga vähendada 
kriminaalhooldusaluste ja kinni peetavate uue 
kuriteo toime panemise riski 

- Vajalikud aruanded on õigeaegselt esitatud 
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8. Osaleb teenistusalastel nõupidamistel, 
teenistusaruteludel (sh tugirühmad, 
koovisioonid jne) ning võtab osa õppe- ja 
teabepäevadest 

- Teenistusalastel nõupidamistel, 
teenistusaruteludel ning õppe – ja 
teabepäevadel on osaletud aktiivselt ja 
professionaalselt ning tagatud on 
professionaalsuse kasv 

9. Juhendab talle määratud praktikante  - Praktikandid on juhendatud vastavalt 
praktikajuhendile  

10. Täidab muid ühekordseid suulisi ja kirjalikke 
korraldusi 

- 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 kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab teenistuse tõttu teatavaks saanud teenistujate perekonna-ja eraellu puutuvate 

andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe hoidmise eest. 
3. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

õiguspärasuse eest. 
4. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
5. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
6. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
7. 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/             
 
 
 
 
 
 


