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AMETIPROFIIL 
 
Ametikoht:  Kriminaalhooldusametnik (katseajal) 
Struktuuriüksus:  Kriminaalhooldusosakond 
 
Ametikoha põhifunktsioon:  
Töö kriminaalhoolduse klientidega; vajadusel juhendatakse töö käigus kõrgema taseme 
ametniku poolt; vajadusel teiste kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös.  
 
Nõuded haridusele:  Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse 

paragrahvile 2 
Nõuded erialasele 
töökogemusele: 

Ei eelda erialast töökogemust 

 
Nõuded keele oskusele:  Keel Tase 
 Eesti keel C1 või sellele vastav tase 

Võõrkeel I Alg 
 
Nõuded arvuti kasutamise 
oskusele: 

Algtase 

 
Kvalifikatsiooninõuded  ning 
erioskused ja teadmised:  

- Põhilised kutsealased oskused ja teadmised on 
omandatud enamasti läbi koolituse 

- Eelteadmised karistussüsteemi toimimisest 
tulevad kasuks  

- Töökogemus riigistruktuuris tuleb kasuks 
- Eelnev klienditöö kogemus tuleb kasuks 

 
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:  

• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 

• Analüüsivõime 

• Olulise eristamise oskus 

• Koostöö- ja motiveerimisvõime 

• Pingetaluvus 

• Algatusvõime ja loovus 

• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus 
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AMETIPROFIIL 
 
Ametikoht:  Kriminaalhooldusametnik 
Struktuuriüksus:  Kriminaalhooldusosakond 
 
Ametikoha põhifunktsioon:  
Töö kriminaalhoolduse klientidega; vajadusel kriminaalhooldusabiliste, praktikantide ja 
katseajal olevate kriminaalhooldusametnike juhendamine; vajadusel teiste 
kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös. 
 
Nõuded haridusele:  Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse 

paragrahvile 2 
Nõuded erialasele 
töökogemusele: 

6 kuud kriminaalhooldusametnikuna 

 
Nõuded keele oskusele:  Keel  Tase 
 Eesti keel C1 või sellele vastav tase 

Võõrkeel I Kesk 
 
Nõuded arvuti kasutamise 
oskusele: 

Kesktase 

 
Kvalifikatsiooninõuded  ja 
erioskused ja teadmised:  

- Lisaks kutsealastele oskustele omab 
tööülesannete täitmisel vilumust ja kogemust 

- Projektides osalemise, nende koostamise ja 
juhtimise kogemus tuleb kasuks 

 
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:  

• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 

• Analüüsivõime 

• Olulise eristamise oskus 

• Koostöö- ja motiveerimisvõime 

• Pingetaluvus 

• Algatusvõime ja loovus 

• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus 
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AMETIPROFIIL 
 
Ametikoht:  Vanemkriminaalhooldusametnik 
Struktuuriüksus:  Kriminaalhooldusosakond 
 
Ametikoha põhifunktsioon:  
Töö kriminaalhoolduse klientidega; kolleegide nõustamine tööalastes küsimustes; 
kriminaalhoolduse valdkonna arendamine; vajadusel katseajal olevate 
kriminaalhooldusametnike, praktikantide ja kriminaalhooldusabiliste juhendamine; vajadusel 
teiste kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös. 
 
Nõuded haridusele:  Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse 

paragrahvile 2 
Nõuded erialasele 
töökogemusele: 

2 aastat kriminaalhooldusametnikuna vahetult enne 
vanemkriminaalhooldusametnikuks saamist 

 
Nõud ed keele oskusele:  Keel  Tase 
 Eesti keel C1 või sellele vastav tase 

Võõrkeel I Kesk 
 Võõrkeel II Kesk 
 
Nõuded arvuti kasutamise 
oskusele: 

Kesktase 

 
Kvalifikatsiooninõuded  ning 
erioskused ja teadmised:  

- Omab kutsealast meisterlikkust 
- Kasuks tuleb magistrikraadi omamine käesoleva 

määruse paragrahvi 2 lõikes 1 loetletud erialadel. 
- Projektide koostamise ja juhtimise kogemus 
- Eelnev spetsialiseerumine teatud valdkonnale 
- Osalemine piirkondlikes töögruppides, 

komisjonides, ümarlaudades 
 
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:  

• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 

• Analüüsivõime 

• Olulise eristamise oskus 

• Koostöö- ja motiveerimisvõime 

• Pingetaluvus 

• Algatusvõime ja loovus 

• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus 
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AMETIPROFIIL 
 
Ametikoht:  Talituse juhataja 
Struktuuriüksus:  Kriminaalhooldusosakond 
 
Ametikoha põhifunktsioon:  
Kriminaalhooldusosakonna talituse töö juhtimine; kriminaalhoolduse valdkonna arendamine; 
talituse ressursside jagamine; alluvate töö korraldamine ja järelevalve; vajadusel katseajal 
olevate kriminaalhooldusametnike, praktikantide ja kriminaalhooldusabiliste juhendamine. Töö 
kriminaalhoolduse klientidega. Vajadusel kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös. 
Vajadusel teiste talituse juhatajate ja osakonna juhataja asendamine. 
 
Nõuded haridusele:  Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse 

paragrahvile 2 
Nõuded erialasele 
töökogemusele: 

2 aastat kriminaalhooldusametnikuna vahetult enne 
talituse juhatajaks saamist  

 
Nõuded keele oskusele:  Keel  Tase 
 Eesti keel C1 või sellele vastav tase 

Võõrkeel I Kesk 
 Võõrkeel II Kesk 
 
Nõuded arvuti kasutamise 
oskusele: 

Kesktase 

 
Kvalifikatsiooninõuded ning 
erioskused ja teadmised:  

- Laialdased kutse- ja erialased teadmised 
- Põhjalikud teadmised karistussüsteemist ja 

kriminaalhoolduse valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest 

- Magistrikraadi omamine tuleb kasuks 
- Projektide koostamise ja juhtimise kogemus tuleb 

kasuks 
- Eelnev juhtimiskogemus tuleb kasuks 

 
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:  

• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 

• Analüüsivõime 

• Olulise eristamise oskus 

• Koostöö- ja motiveerimisvõime 

• Pingetaluvus 

• Algatusvõime ja loovus 

• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus 

• Juhivõimed 
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AMETIPROFIIL 
 
Ametikoht:  Osakonna juhataja 
Struktuuriüksus:  Kriminaalhooldusosakond 
 
Ametikoha põhifunktsioon:  
Kriminaalhooldusosakonna juhtimine; kriminaalhoolduse valdkonna arendamine; osakonna 
ressursside haldamine, alluvate töö korraldamine ja järelevalve.  
 
Nõuded haridusele:  Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse 

paragrahvile 3 
 
Nõuded keele oskusele:  Keel  Tase 
 Eesti keel C1 või sellele vastav tase 

Võõrkeel I Kesk 
 Võõrkeel II Kesk 
 
Nõuded arvuti kasutamise 
oskusele: 

Kesktase 

 
Kvalifikatsiooninõuded ning 
erioskused ja teadmised:  

- Põhjalikud teadmised karistussüsteemist ja 
kriminaalhoolduse valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest 

- Avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve 
kujundamise põhimõtete tundmine 

- Avaliku halduse organisatsiooni toimimise 
põhimõtete tundmine 

- Magistrikraadi omamine tuleb kasuks 
- Projektide koostamise ja juhtimise kogemus tuleb 

kasuks 
- Eelnev juhtimiskogemus tuleb kasuks 

 
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:  

• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 

• Analüüsivõime 

• Olulise eristamise oskus 

• Koostöö- ja motiveerimisvõime 

• Pingetaluvus 

• Algatusvõime ja loovus 

• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus 

• Juhivõimed 

 
 


