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Struktuuriüksuse nimetus: Taasühiskonnastamine 

Ametikoht: Hariduskorraldaja 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate isikute üld- ja kutsehariduse korraldamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktori asetäitja (taasühiskonnastamine) 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujat   

Teenistujat asendab: Taasühiskonnastamise valdkonna teenistuja  

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Kinni peetavatele isikutele hariduse omandamise soodustamine ja 
korraldamine vanglas. 

 

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

teksti- ja tabeltöötlusprogrammide 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. Tahe teha tööd raskete klientidega 
8. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline 
9. Kõrge pingetaluvus 

 
Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Motiveerib ja suunab kinni peetavaid isikuid 
üld- ja kutsehariduse omandamisele.  

Kinni peetavad isikud on motiveeritud ning omandavad 
vanglas haridust.  

2. Nõustab kinni peetavaid isikuid õppimist ja 
haridust puudutavates küsimustes, viib läbi 
kutse- ja karjäärinõustamist. 

Kinni peetav isik omab informatsiooni õppimisvõimaluste 
kohta vanglas ja väljaspool vanglat ning on teadlik oma 
kutse- ja karjäärivõimalustest. 

3. Koordineerib igapäevast koostööd vanglas 
tegutseva üldharidus- ja kutsekooliga. 

Koostöös koolidega on õpilasnimekirjad koostatud ja 
päevakajalised (katkestanud ja vabanenud kustutatud, 
uued lisatud), vanglapoolne vajalik dokumentatsioon 
vormistatud (avaldused, saateülesanded jms). 
Infovahetus koolide ning vangla erinevate 
struktuuriüksuste vahel on sujuv ja asjakohane; 
tunniplaanid ja õppetööd puudutav info on vanglale ja 
kinni peetavatest isikutest õpilastele kättesaadav. 

4. Vajadusel koordineerib kinni peetavate isikute 
õppimist väljaspool vanglat. 

Kinni peetavad isikud õpivad väljaspool vanglat vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele ning kordadele, infovahetus 
koolide ja vangla vahel on sujuv ning asjakohane, vangla 
omab ülevaadet kinni peetava isiku edasijõudmisest ning 
kinni peetavale isikule on tagatud õppetööks vajalikud 
materjalid ja vahendid. 

5. Selgitab vanglas tegutsevate koolide 
töötajatele vanglatöö spetsiifikat, korraldab 
vastavasisulisi infopäevi. 

Koolide töötajad on teadlikud vangla tööd reguleerivatest 
õigusaktidest, vastavasisulised infopäevad on 
korraldatud.  

6. Korraldab vanglas tegutsevate koolide 
töötajatele sissepääsu vangla territooriumile ja 
läbipääsu territooriumil. 

Koolide töötajatel on kehtivad sissepääsuload ja 
territooriumil liikumiseks võtmed. 

7. Osaleb vajadusel kinni peetava isiku 
riskihindamise ja individuaalse täitmiskava 
koostamisel ning selles muudatuste tegemisel. 

Kinni peetavate isikute karistusaeg on planeeritud 
arvestades hariduslikku tausta, vajadusi ning vaimseid 
võimeid. 
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8. Viib läbi kinni peetavate isikute sotsiaalõpet 
oma pädevuse piires ning vajadusel osaleb 
õppeprogrammide väljatöötamisel. 

Sotsiaalõpe on läbi viidud pädevuse piires, 
õppeprogrammide koostamisel on osaletud. 

9. Korraldab oma valdkonna piires eelarveliste 
vahendite sihtotstarbelist kasutamist. 

Eelarveliste vahendite kasutamine on põhjendatud ja 
sihtotstarbeline. 

10. Tagab kinni peetavate isikute õppe 
läbiviimiseks vajalikud vahendid, arvestades 
võimalusi ja eelarvelisi vahendeid. 

Õppetööks vajalikud vahendid on võimaluste ja 
eelarveliste vahendite piires olemas ning neid 
kasutatakse sihipäraselt. 

11. Osaleb koos vangla huvijuhiga kultuuri- ja 
huvitegevuse korraldamises ja läbiviimises. 

Kultuuri- ja huvitegevuse korraldamises ja läbiviimises 
on osaletud. Koostöö huvijuhiga sujub tõrgeteta. 

12. Koostab perioodilisi statistilisi aruandeid ning 
muid informatsioonilist laadi dokumente oma 
valdkonna piires. 

Statistilised aruanded, õiendid ja muud informatsioonilist 
laadi dokumendid on koostatud korrektselt ja tähtaegselt.  

13. Võtab vastu kinni peetavaid isikuid ning vastab 
teabenõuetele, taotlustele ja kaebustele oma 
pädevuse piires. 

Kinni peetavad isikud on vastu võetud ning omavad 
adekvaatset informatsiooni hariduse omandamise 
võimaluste kohta; teabenõuded on tähtaegselt täidetud, 
taotlused ja kaebused on oma pädevuse piires 
lahendatud. 

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

Andmed on sisestatud korrektselt, vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele. 

15. Osaleb tööalastel koosolekutel ja 
nõupidamistel, teeb vahetule juhile 
ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete täitmisel, töö paremaks 
korraldamiseks esitatud ettepanekud on läbimõeldud ja 
teostatavad. 

16. Juhendab vanglasse praktikale tulnud üliõpilasi 
oma valdkonda puudutavates küsimustes. 

Üliõpilased on juhendatud ja saanud valdkonda 
puudutava informatsiooni. 

17. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi, mis on antud 
valdkonna põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud 

18. 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, kohaliku omavalitsuse asutuste, mittetulundusühingute 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 vahetule juhile 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 eraellu 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/ 
 


