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KINNITATUD 

                 Tallinna Vangla direktori 
         9. mai 2011 

                                                                                                                                                  käskkirjaga nr 70 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Sotsiaalosakond 
Ametikoht: Peaspetsialist 
Tegevusvaldkond: Kinni peetavate isikute ja kriminaalhooldusaluste taas-

ühiskonnastamine 
Ametisse nimetamine: Vangla direktor 
Vahetu juht: Sotsiaalosakonna juhataja 
Alluvad: Sotsiaalosakonna sotsiaaltöötajad (sekkumine) ja spetsialist-

psühholoogid 
Teenistuja asendab: Sotsiaalosakonna juhataja määratud ametnikku  
Teenistujat asendab: Sotsiaalosakonna juhataja määratud ametnik  
Ametikoha põhieesmärk: 
 
 

Kinni peetavate isikute ja kriminaalhooldusaluste õiguskuulekale 
käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine 
läbi taasühiskonnastavate tegevuste. 

 
Kvalifikatsioon: Vastab Vabariigi Valitsuse 19.11.1996. a määruses nr 293 

„Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine“ 
sätestatud nõuetele. 

Muud nõuded: 
 

Vastab Vabariigi Valitsuse 19.11.1996. a määruses nr 293 
„Ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuete kinnitamine“ 
sätestatud nõuetele. 

 
Teenistusülesanded: Tulemus: 
Juhendab ja koordineerib sotsiaaltöötajate 
(sekkumine) ja psühholoogide tööd. 

Sotsiaaltöötajad (sekkumine) ja psühholoogid on 
juhendatud, nende töö on koordineeritud. 

Koordineerib välismaalastest kinni peetavate isikute 
elamisloa ja isikutunnistuse taotlemist (sh. suhtleb 
koostöö tagamiseks Politsei- ja Piirivalveameti 
välismaalaste koordinaatoriga). 

Kinni peetavatele isikutele elamisloa ja 
isikutunnistuse taotlemine on koordineeritud. 

Koordineerib sotsiaalprogrammide läbiviimist 
kinnipeetavatele, vahistatutele ja kriminaal-
hooldusalustele (sh koostab sotsiaalprogrammide 
läbiviimise graafiku, registreerib isikud 
programmidesse, kontrollib programmide läbiviimist ja 
nende vastavust ette antud juhendile). 

Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinnipeetavatele, 
vahistatutele ja kriminaalhooldusalustele on 
koordineeritud. 

Viib vajadusel oma pädevuse piires läbi retsidiivsuse 
vähendamisele suunatud sotsiaalprogramme kinni 
peetavatele isikutele ja kriminaalhooldusalustele. 

Retsidiivsuse vähendamisele suunatud 
sotsiaalprogrammid on vajadusel pädevuse piires 
läbi viidud. 

Oma pädevuse piires valmistab ette ja viib läbi 
sotsiaalprogrammide alaseid koolitusi, infopäevi, 
supervisioone ning kovisioone teistele 
vanglateenistujatele ning partneritele. 

Sotsiaalprogrammide alased koolitused, 
infopäevad, supervisioonid ja kovisioonid on 
pädevuse piires ette valmistatud ja läbi viidud. 

Osaleb sotsiaalprogrammide muutmise ja 
väljatöötamise protsessis. 

Sotsiaalprogrammide muutmise ja väljatöötamise 
protsessis on osaletud. 

Osaleb vajadusel oma pädevuse piires kinni peetavate 
isikute karistusaja ja kriminaalhooldusaluste 
kriminaalhoolduse planeerimisel ning sellest lähtuvalt 
nõustab, juhendab ja konsulteerib inspektor-
kontaktisikut või kriminaalhooldusametnikku. 

Kinni peetavate isikute karistusaja ja kriminaal-
hooldusaluste kriminaalhoolduse planeerimisel on 
pädevuse piires osaletud ning inspektor-
kontaktisikud ja kriminaalhooldusametnikud on 
nõustatud, juhendatud ja konsulteeritud. 

Koostab perioodilisi statistilisi ja sisulisi aruandeid, 
õiendeid ning muid informatsioonilist laadi dokumente 
oma pädevuse piires. 

Perioodilised statistilised ja sisulised aruanded, 
õiendid ning muud informatsioonilist laadi 
dokumendid on koostatud. 

Kannab oma pädevuse piires riiklikusse 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registrisse vanglasisese 
töökorraldusega määratud andmeid. 

Andmed on pädevuse piires ja vanglasisese 
töökorraldusega määratud ulatuses riiklikusse 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registrisse kantud. 

TALLINNA  VANGLA  
 

SOTSIAALOSAKONNA PEASPETSIALISTI AMETIJUHEND 



 

Juhendab osakonna töötajaid tööplaanide ja 
aruannete koostamisel. 

Osakonna töötajad on tööplaanide ja aruannete 
koostamisel juhendatud. 

Võtab vastu kinni peetavaid isikuid ja vastab nende 
pöördumistele oma pädevuse piires. 

Kinni peetavad isikud on vastu võetud, nende 
pöördumistele on vastatud. 

Osaleb tööalastel koosolekutel ja nõupidamistel. Tööalastel nõupidamistel ja koosolekutel on 
osaletud. 

Juhendab vanglasse praktikale tulnud üliõpilasi oma 
valdkonda puudutavates küsimustes. 

Üliõpilased on juhendatud ja saanud valdkonda 
puudutava informatsiooni. 

Täidab osakonnajuhataja suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi, mis on antud osakonna 
põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 
 
Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

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

tööandja on andnud selleks selge volituse. 
 
Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.  
2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 

pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tallinna 

Vangla koolitusstrateegiale. 
 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  
3. Töö käigus teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate 

andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 
4. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 

otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla 

kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks nendes 
ettenähtud korras ja viisil.  

 
Ametijuhendi 
muutmine: 

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. 

 
Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 
 
Ametnik:   
 

 

  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
 
Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 
tutvustanud ja selgitanud. 
 
Vahetu juht: 
 

 

  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
 
 


