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KINNITATUD 
Justiitsministeeriumi kantsleri 
11.04.2018 käskkirjaga nr 12 

Lisa 3 
 

 

 AMETNIKU AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus: vanglate osakond, taasühiskonnastamise talitus 

Ametinimetus: nõunik 3 

Tegevusvaldkond: juhtumikorraldus (üldine ja noored) 

Vahetu juht: talituse juhataja 

Alluvad: puuduvad 

Ametnik asendab: talituse juhataja, talituse teenistuja 

Ametnikku asendab: talituse juhataja määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: uue kuriteo riski hindamise, ja juhtumikorralduse põhimõtete rakendamise 
koordineerimine, resotsialiseerimisalase koostöö toimimise tagamine 
vanglasüsteemi siseselt (sh kriminaalhooldus); alaealistele ja noortele 
suunatud meetmete arendamine ja rakendamise koordineerimine. 

 

Nõuded ametniku 
haridusele, töökogemusele, 
teadmistele ja oskustele: 

1. kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad sotsiaalvaldkonnas; 
2. eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1); 
3. kahe võõrkeele valdamine, sh inglise keele suuline ja kirjalik oskus; 
4. arvutioskus tööks vajalikul tasemel; 
5. iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime; 
6. info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja 

tagasiside andmise oskus; 
7. head teadmised kriminaaltäitevsüsteemi ning sotsiaalhoolekande 

süsteemi korraldusest; 
8. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; 
9. erialane töökogemus. 

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. alaealiste ja noortega tehtava töö 
koordineerimine vanglates ja 
kriminaalhoolduses; 

alaealiste ja noortele suunatud meetmete ja 
resotsialiseerimisprogrammide arendus ja rakendamine, 
juhendmaterjalid ja koolitused, spetsialiseerunud üksuste ja 
ametnike toimiv töö ning koostöö; 

2. kinnipeetavate, vahistatute ja 
kriminaalhooldusaluste juhtumikorralduse 
süsteemi arendamine ja koordineerimine; 

välja töötatud ja juurutatud ühtsed juhtumikorralduse 
põhimõtted vanglates ja kriminaalhoolduses, koostatud 
juhendmaterjalid ametnikele, ellu viidud arendusprojektid ja 
koolitused, protsessi toetavad IT lahendused; 

3. oma tegevusvaldkonnas ettepanekute 
tegemine vanglasüsteemi arengukava 
täiendamiseks ja osakonna tööplaani 
koostamiseks; 

asjakohased ettepanekud, vanglasüsteemi arengukava ja 
kinnitatud osakonna tööplaan; 

4. oma pädevuse piires ettepanekute 
tegemine õigusaktide väljatöötamiseks, 
muutmiseks ja täiendamiseks; 

asjakohased ettepanekud, tegevusvaldkonnas ülesannete 
täitmiseks vajaliku õigusliku baasi olemasolu; 

5. osalemine vanglate teenistusvalvete 
läbiviimises oma pädevuse piires, vangla 
tegevuse ja töökorralduse analüüsimine ning 
ettekirjutuste tegemine oma 
tegevusvaldkonnas; 

kinnitatud teenistusvalvete aruanded. Kontrollitud 
tulemuseesmärgid; 

6. avalduste, taotluste ja vaiete 
lahendamine oma pädevuse piires; 

kontrollitud ja lahendatud avaldused, taotlused ja vaided; 

7. osalemine oma pädevuse piires 
väliskoostöö projektides, ministeeriumide 

toimiv koostöö, esindatus suhetes koostööpartneritega, 
asjakohased arvamused; 
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vahelistes ja asutusesiseste töögruppides; 

8. talituse juhataja korraldusel 
ühekordsete teenistusülesannete täitmine. 

õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded. 

 
 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

1. nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga; 
2. nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja 

töötajatega; 
3. nõunik teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd teiste ministeeriumide ja nende 

allasutustega, teadusasutuste, kohaliku omavalitsuse institutsioonide ja 
valitsusväliste organisatsioonidega. 

 

Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest. 

 

Ametnik: 

 
       allkiri/ kuupäev                


