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Struktuuriüksuse nimetus: Taasühiskonnastamine 

Ametikoht: Peaspetsialist-metoodik 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate isikute taasühiskonnastavate tegevuste kvaliteedi 
jälgimine ja tagamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktori asetäitja 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Peaspetsialist- metoodikut 

Teenistujat asendab: Peaspetsialist- metoodik 

Ametikoha põhieesmärk: Taasühiskonnastavate tegevuste kvaliteedi tagamine ja tõstmine läbi 
vangla teenistujate metoodilise juhendamise, koolitamise ning 
tulemuste analüüsimise.  

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:  1. Erialane kõrgharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike 

teksti- ja tabelitöötluseprogrammide ning teiste 
arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus  

4. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest 

5. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
6. Hoolikas, täpne ja aus 
7. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline 
8. Kõrge pingetaluvus 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Kaardistab sotsiaalprogrammide vajadust 
ning pakkumist vanglasüsteemis ning 
teeb ettepanekuid sotsiaalprogrammide 
muutmiseks ja väljatöötamiseks. 

- Koostatud on iga-aastased kokkuvõtted 
sotsiaalprogrammide kasutamisest vanglasüsteemis ja 
muuhulgas on analüüsitud, kas kasutatud teenused on 
riskihindamiste tulemuste ja kohtlemismudeliga 
vastavuses; 

- Sotsiaalprogramme ja nõustamisteenuseid läbi viivatele 
ametnikele on edastatud prognoos, millised on järgneva 
perioodi sekkumisteenuste vajaduse trendid; 

- Välja on selgitatud riskitegurid, mille maandamiseks ei 
ole teenuseid. Koostatud on ettepanekud, millised 
teenused on vajalik välja töötada. 

2. Osaleb sotsiaalprogrammide ning 
nõustamistegevuste väljatöötamise ja 
muutmise protsessides.  

- Sotsiaalprogrammide ning nõustamistegevuste 
metoodika on olemas ja ajakohane; 

- Teenused vastavad vajadustele (sotsiaalprogrammid ja 
nõustamisteenused). 

3. Osaleb kohtlemisjuhiste analüüsimises ja 
teeb ettepanekuid nende muutmiseks 
oma pädevuse piires. 

- On valminud ajakohased analüüsid koos edasiste 
ettepanekutega kohtlemismudelite ja standardite osas; 

- Vanglateenistuses kasutusel olevad kohtlemismudelid on 
ajakohased ning nende uuendusettepanekud on esitatud 
Justiitsministeeriumile. 

4. Töötab välja ja hoiab ajakohasena 
sotsiaalprogrammide planeerimist, 
läbiviimist ning kvaliteedi hindamist 
puudutavad juhendid. 

- Olemas on ajakohane juhendmaterjal koos vajalike 
lisamaterjalidega, et sotsiaalprogramme ja 
nõustamisteenuseid läbi viivatele ametnikele anda 
sisulise kvaliteedi hinnanguid ja tagasisided; 

- Juhtumikorraldajatel on ajakohane juhendmaterjal, 
kuidas planeerida sotsiaalprogramme ja 
nõustamisteenuseid süüdimõistetutele; 

- Programme ja nõustamist läbiviivatel ametnikel on 
ajakohane juhendmaterjal nende planeerimise, 
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läbiviimise ja aruandluse kohta. 

5. Viib läbi sotsiaalprogrammide ning 
nõustamisteenuste alaseid koolitusi, 
infopäevi, koovisioone. 

- Inspektor-kontaktisikutele ja kriminaalhooldusametnikele 
on läbi viidud vajalikud infotunnid ja koolitused, kuidas 
läbi viia hoolduskava ja individuaalse täitmiskava, 
riskipõhiseid ja programmijärgseid vestluseid ning 
töölehtede täitmist, jms; 

- Uued ametnikud on vajadusel koolitatud 
sotsiaalprogrammide ja nõustamisteenuste valdkonnas;  

6. Pakub sotsiaalprogrammide läbiviijatele 
sisulist tuge, nõustab neid kvaliteedi 
säilitamise osas ja korraldab 
supervisioone. 

- Sotsiaalprogramme ja nõustamisteenuseid läbi viivad 
ametnikud viivad programme läbi kvaliteetselt; 

- Sotsiaalprogrammide ja nõustamisteenuste läbiviijad on 
saanud sisulistele küsimustele vastused, juhised ja 
soovitused; 

- Kõik sotsiaalprogrammide läbiviijad on saanud 
perioodiliselt individuaalse tagasiside programmi 
läbiviimise kohta. 

7. Annab kord aastas sotsiaalteenuste 
korraldajale kirjaliku tagasiside tema 
ametnike töö kvaliteedi kohta. 

- Sotsiaalteenuste korraldajal on olemas kirjalikud 
ülevaated ametnike kvaliteedi kohta 

- Sotsiaalprogramme ja nõustamisteenuseid läbi viivate 
ametnike hindamisvestlustes kajastuvad punktid 
kvaliteedi kohta. 

8. Viib vähemalt kord aastas läbi 
sotsiaalprogrammi. 

- Sotsiaalprogramm on läbi viidud nõuetekohaselt. 

9. Osaleb karistusaja planeerimist ning 
elluviimist puudutavates 
arendustegevustes.  
 

- Karistusaja planeerimise ja elluviimise paremaks 
täitmiseks on tehtud vastavad ettepanekud;  

- Heaks kiidetud ettepanekud on ellu viidud kvaliteetselt;  
- Tagatud on uute suundade ja sisendite rakendamine 

kvaliteetselt. 

10. Koostab vähemalt kord aastas kinni 
peetava riskihindamise oma taseme 
säilitamiseks ja metoodika puuduste 
märkamiseks. 

- Valminud on riskihindamine vastavalt kehtivale korrale; 

- Kaardistatud on metoodilised puudused ning 
parandusettepanekud on esitatud. 

11. Osaleb tööandja poolt ettenähtud 
teenistusaruteludel ja nõupidamistel.  

- Osa on võetud kõigist tööandja poolt ennenähtud 
teenistusaruteludest ja nõupidamistest. 

12. Täidab Tallinna Vangla „metoodikute 
tööplaanis“ talle määratud tööülesanded. 

- Metoodikute tööplaanis kajastatud vanglaülesed 
analüüsid, kokkuvõtted, arendused, koolitused, jms on 
teostatud; 

- Analüüside ja kokkuvõtete osas on valminud kirjalikud 
dokumendid. 

13. Hoiab ennast kursis valdkonna 
muudatuste, arengute ja uuringutega 
maailmas. 

- Tegeleb pidevalt ja iseseisvalt enesetäiendusega; 
- Omab pädevust ametikohale vastavalt. 

14. Osaleb Justiitsministeeriumi, vangla ja 
teiste asutuste poolt korraldatavatel 
täiendkoolitustel. 

- Osa on võetud vangla ja teiste asutuste poolt 
korraldatavatest täiendkoolitustest. 

15. Võtab vastu kinni peetavaid isikuid ning 
vastab nende pöördumisele oma 
pädevuse piires. 

- Kinni peetavad isikud on vastu võetud ja nende 
pöördumistele vastatud. 

16. Täidab vahetu juhi poolt antud 
ühekordseid ülesandeid. 

- Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt. 

17. Võtab osa õppe- ja teabepäevadel. - 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 direktori asetäitjale 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 tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete 

ning muude isikuandmete kaitse seaduses sätestatud delikaatsete isikuandmete 
hoidmise eest. 

4. Tööülesannete täimiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 
otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  

5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Suhtleb kinnipeetavatega 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/ 
 
 


